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Motion om att inrätta maxtak i barngrupperna för stärkt kvalitet
Ärendebeskrivning
Anette Asplund, för kristdemokraterna anför följande i en motion.
Förskolan har byggts ut i mycket snabb takt i Sverige och en stor andel barn
tillbringar nu den största delen av sin vakna tid en vanlig vardag i förskolan.
År 2010 var 83 procent av alla barn mellan 1 och 5 år inskrivna i förskolan
medan motsvarande siffra för tio år sedan var 66 procent. En liknande
utveckling har vi sett i Luleå.
De senaste årens politiska beslut om utökat antal timmar i barnomsorgen för
alla, om avskaffade dagbarnvårdare och avslag till vårdnadsbidrag liksom ett
större antal nyanlända och nyinflyttade barnfamiljer, har satt ytterligare press
på förskoleverksamheten i Luleå.
Barnomsorgspolitiken i Sverige har generellt fokuserat på tillgången till
förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större
barngrupper, samtidigt som personaltätheten minskat. Som jämförelse kan
nämnas att andelen barn per pedagog i Luleå uppgick till 5,6 (2011), jämfört
med Umeå 4,9 och Skellefteå 5,1 medan Kommungruppen hade 5,3. Alltså har
Luleå flest barn per årsanställd, Skolverkets rekommendation är 5,1. Under
perioder då förskolan i Luleå belastas särskilt mycket finns risken att
barngrupperna bara fylls på med fler och fler barn. Det är därför en mycket
angelägen uppgift att arbeta för att förskolan ska hålla högsta klass.
De stora barngrupperna riskerar att skapa problem för de minsta barnen, i
synnerhet för dem med särskilda behov. Skolverket har vid ett flertal tillfällen
konstaterat att gruppstorleken till och med är viktigare än personaltäthet ur
kvalitetssynpunkt. Mindre barngrupper är alltid att föredra framför större
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barngrupper med samma personaltäthet. Skolverket konstaterade redan i sin
utvärdering av maxtaxereformen att grupperna på många håll har blivit så
stora att det är svårt att bedriva verksamheten enligt intentionerna.
Den kunskapsöversikt som Skolverket tog fram 2001 visar att en gruppstorlek
på 15 barn är att föredra. I dag går alltså en majoritet av barnen i grupper som
är större än vad Skolverket rekommenderar för att barnen ska utvecklas på ett
optimalt sätt. Och med den utveckling vi sett hittills, lär inte barngruppernas
storlek reglera sig själva.
Med anledning av ovan anförda föreslår jag kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta ett maxtak
för barngruppernas storlek samt ett riktvärde för personaltätheten i
förskolorna i Luleå. Maxtaket och riktvärdet för förskolegrupperna bör
baseras på rekommendationerna i Skolverkets allmänna råd.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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