
Förskola  
 

Utdrag ur Vänsterpartiet Solnas budget för 2018: 

 

Strategiska utvecklingsområden: Skola, förskola och fritids  

Det finns mycket som behöver bli bättre inom skolans område i Solna idag. De största och 

mest akuta utmaningarna är brist på utbildade lärare och pedagoger, stora barngrupper, 

undermåliga och för få lokaler samt avsaknaden av tillagningskök på många skolor och 

förskolor. Allt detta sammantaget påverkar barnens och personalens arbetsmiljö. Vi vill satsa 

på att höja kvaliteten i skola, förskola och fritids. Hög personaltäthet är en av de viktigaste 

förutsättningarna för en trygg och säker förskola och skola med hög kvalitet. För att lyckas 

minska barngrupperna måste vi ha mer personal men också fler lokaler. Barns skolmiljö 

(inklusive utomhusmiljön i form av skolgårdar) ska förbättras, och därför måste takten på 

upprustning och utbyggnad av skolor och förskolor öka. Det är viktigt att öka tiden som varje 

barn får med en pedagog. Fler lärare och pedagoger även i lägre åldrar ger dokumenterat 

bättre skolresultat. Därför kommer vi lägga särskilt fokus på att klara behovet av att rekrytera 

och behålla lärare, förskollärare och övriga personalgrupper i skolan och förskolan.  

 

Möjligheten för stadens medarbetare att vidareutbilda sig ska kombineras med strategiskt 

arbete för att rekrytera fler lärare. Detta arbete ska innefatta bättre arbetsvillkor med färre 

administrativa krav, bättre löner och ledarskap för att locka och intressera pedagoger att 

arbeta i Solnas förskolor och skolor. För att trygga en fortsatt personalförsörjning är en 

lösning att erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- och vidareutbildning exempelvis till 

barnskötare eller förskollärare med lön under fortbildningstiden. Lärar-, förskollärar- och 

barnskötaryrkets löneutveckling ska prioriteras. Slutligen måste vi utrusta fler skolor och 

förskolor med egna tillagningskök och kockar. Det positiva sambandet mellan kost, rörelse 

och hälsa grundläggs redan i förskoleåldern. Alla barn ska få god, varierad och näringsrik 

mat i förskolan och skolan och fler ska få tillgång till mat tillagad på den egna 

skolan/förskolan. Andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat ska öka på stadens 

skolor och förskolor. 

 

Mindre barngrupper och ökad personaltäthet  

Staden växer i snabb takt och det är viktigt att säkerställa att det finns plats för alla barn på 

stadens förskolor där behoven finns. En generell riktlinje är att varje förskola ska ha ytor 

motsvarande 10 kvadratmeter per barn inomhus. Att det finns tillräckligt med personal i 

förskolan är en av de viktigaste förutsättningarna för en bra kvalitet. Det är såväl viktigt för 

personalens arbetsmiljö som för barnens välbefinnande och utveckling. Vi vill skyndsamt 

minska barngrupperna med målet att följa Skolverkets riktmärken om 6-12 barn för 1-3-

åringarna och 9-15 barn för 4- och 5-åringar. Det ska aldrig vara fler än fem barn per 

personal (fyra i småbarnsgrupper 1-3-åringar). Vi vill dessutom att minst hälften av 

personalen ska vara högskoleutbildad och vid frånvaro ska det alltid komma en ersättare. 

För att det ska vara möjligt vill vi införa en kommunal vikariepool där personal med adekvat 

utbildning anställs direkt av staden. Det är viktigt att barnen känner igen vikarierna och 

genom en kommunal vikariepool undviker vi att det kommer en ny ersättare, med varierande 

utbildningsbakgrund, som barnen måste lära känna varje gång en ordinarie personal är 

borta. Dessutom behöver inte ordinarie personal lära upp nya vikarier varje gång en kollega 

är sjuk. I småbarnsgrupperna bör ordinarie personal ersättas med personal från andra 

avdelningar som barnen känner igen. Dessa satsningar menar vi är viktiga inte minst för att 



klara barn- och utbildningsnämndens mål om att Förskolans arbete ska leda till att barnen är 

trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola.  

 

Förskola för alla  

Förskoleavgiften kan vara en tung börda för många familjer, vi vill därför att den sänks med 5 

procent. Vi vill också satsa mer på öppna insatser till barnfamiljer, till exempel öppna 

förskolor i alla stadsdelar. Det ska även finnas öppna förskolor som håller öppet på 

sommaren. Vänsterpartiet vill stärka barns rätt till förskola genom att ge barn till arbetslösa 

och föräldralediga rätt till 30 timmars vistelsetid per vecka, även under skollov. 

Barnomsorgen behöver också i högre grad än idag anpassas till alla föräldrars olika behov 

och därför behöver vi garantera tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har genomfört flera kartläggningar som visade att det finns familjer i 

behov av barnomsorg på obekväm arbetstid i Solna. Det behovet måste återspegla sig i 

budgeten. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att planera och avsätta resurser för 

barnomsorg på obekväm arbetstid. 23 Solna stad har som kommun ett ansvar för att 

kompensera för barns ojämlika uppväxtvillkor därför ska alla aktiviteter som kommunens 

förskolor erbjuder vara kostnadsfria (utöver maxtaxan) för alla barn. Det innebär att förskolan 

står för alla kostnader i samband med utflykter, picknick, luciafirande, maskerad och dylikt. 

Självklart ska förskolan även stå för blöjor. Vi vill uppdra åt barn- och utbildningsnämnden 

att ta fram riktlinjer för en kostnadsfri förskola inklusive ekonomisk kalkyl. 


