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Förskolenämnden

Insatser inom stödverksamhet
Förslag till beslut
Förskolenämnden har tagit del av informationen gällande Insatser inom
stödverksamhet.

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas insatser som stödenheten har genomfört under år 2020,
information kring organisationsförändring gällande förskolestöd samt planerade
insatser år 2021.
Insatser under år 2020
Utifrån verksamhetsbesök, observationer och kartläggning av tilläggsbelopps- och
verksamhetsansökningar under år 2020 framkom ett stort behov av ökad kunskap
om barn med neuropsykiatriska funknedsättningar.
Förskolans stödenhet identifierade ett vidare behov av kompetensutveckling inom
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) hos rektorer och medarbetare i
förskolan. Med detta som utgångspunkt planerades för och genomfördes en
fortbildningsinsats riktad till alla pedagoger anställda i förskola i kommunal regi
och förskola i fristående regi. Sex tillfällen med innehållet ”Hur man kan bemöta
barn med NPF” genomfördes, olika frågeställningar lyftes vid de olika tillfällena
utifrån deltagande grupper. Dessa tillfällen hade även kopplingar till relevant
litteratur. Med anledning av Covid-19 genomfördes fortbildningen digitalt.
Genom denna insats har 1800 pedagoger givits en basutbildning inom lågaffektivt
bemötande. Föreläsare var David Edfelt, som är psykolog, föreläsare och
författare.
Som komplement till de digitala träffarna köptes även litteratur in till samtliga
förskoleenheter som deltog i utbildningen. Syftet med litteraturen har varit att ge
pedagogerna möjligheten att förbereda sig inför de digitala träffarna. Litteraturen
har även kunnat användas som diskussionsunderlag.
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Utvärderingen bland deltagarna gällande denna insats har visat på en mycket positiv
effekt. Majoriteten av pedagogerna uttrycker sig ha fått en större förståelse kring NPF
och upplever sig tryggare i sitt förhållningssätt och i sitt bemötande mot barn och
vårdnadshavare.

Omorganisation förskolestöd
År 2020 har förskolans stödenhet tillhört förvaltningsstabens organisation. Under
året har ett behov identifierats, hos rektorer och pedagoger, av ett mer
verksamhetsnära perspektiv gällande stödenhetens arbete. Detta gjorde att en
revidering av nuvarande organisation genomfördes, vilken innebär att förskolans
stödverksamhet, från och med januari år 2021, åter tillhör förskolans
verksamhetsavdelning. Detta innebär att denna verksamhet numera enbart är
riktad mot förskolorna i kommunal regi samt ligger på kommunal budget.
Planerade insatser år 2021 för förskolor i kommunal regi


Förskolestöd arbetar med rekrytering av en psykolog för att stärka
stödteamets arbete framgent.



Förskolestöd genomför kartläggningar i varje förskoleområde för att få
ökad kunskap kring i vad och hur förskolestöd kan möta upp barnens och
organisationens behov i förskolorna. Kartläggningen genomförs även för
att bättre kunna möta verksamheterna utifrån deras behov och även för att
inventera kompetensutvecklingsbehovet för pedagogerna och rektorerna.



Förskolestöd för fortsatt en dialog med psykolog David Edfelt kring att
fördjupa de NPF -föreläsningar som skett digitalt under hösten 2020.



Kontakt med specialpedagog Mona Liljedahl har påbörjats för att
genomföra kompetenshöjning, för funktionerna inom förskolestöd samt för
specialpedagogerna som är anställda i förskolorna i kommunal regi, inom
området särskilt begåvade barn.

Johan Skofteröd
Utbildningsdirektör

Beslutet ska skickas till
Akten

Susanne Fritz
Verksamhetschef förskola
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