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Lärarförbundet Stockholms svar på remissen Reviderade regler för intagning 

och plats i förskolan 

 

Lärarförbundet Stockholm är en organisation som organiserar lärare inom samtliga 

skolformer hos de flesta huvudmän i Stockholm stads geografiska område. 

Lärarförbundet Stockholm ser till verksamhetens kvalitet vad gäller barns/elevers 

lärande. Det är också syftet med förskola eftersom det är en skolform med styrning 

från stat och av staten författade styrdokument. Att förskola är en skolform innebär 

att barns och elevers lärande ska komma först. 

Lärarförbundet Stockholm vänder sig emot alla beslut som hotar kvaliteten. Vi vet att 

förskolor och dess lärare redan idag går på knäna under hård arbetsbelastning. 

Lärare inom denna skolform är bland de som är hårdast drabbat av både lång- och 

korttidssjukskrivningar. Detta beror på att resurserna, både i form av medel och 

lärare, är allt för knappa redan som det ser ut idag. 

Beslutet som ger föräldralediga vårdnadshavare rätt till obegränsad tid för syskon i 

förskola är en stor fara mot både gruppstorlekar och kvalitet. Andelen lärare i 

Stockholm stads förskolor sjunker år för år. Många barn i förskola har idag inte ens 

kontakt med lärare. Enligt Stockholm stads mål ska de enheter som inte når 25% 

andel legitimerade lärare i förskolan upprätta en handlingsplan. Trots att 

Lärarförbundet Stockholm vid upprepade tillfällen frågar hur många det rör sig om får 

vi inga ordentliga svar. Det skvallrar på ett obehagligt sätt om den allvarliga situation 

som råder. 

Lärarförbundet Stockholm kan inte tolka förslaget till beslut om att ge föräldraledig 

vårdnadshavare rätt till obegränsad tid i förskola för syskon på annat sätt än att 

Stockholms stad bortser från att verksamheten är en skolform. Förskola ses som det 

som förr kallades ”Dagis” som ska möjliggöra omsorg under tiden vårdnadshavare 

förvärvsarbetar. Lärarförbundet vill påpeka att en förskola som betraktas som 

skolform, och därmed har legitimerade lärare och därmed hög kvalitet i 

undervisningen, har mycket gynnsamma effekter på hur barnet lyckas i resterande 

utbildningsväsende och i livet.  



 

 

Det Stockholms förskolor behöver är politiska beslut som stärker dess kvalitet. 

Förslaget om nya riktlinjer för intagning går åt helt motsatt håll. Lärare i förskolan 

lämnar redan idag kommunen och andra väljer att lämna yrket. En synnerligen 

allvarlig situation för en insiktsfull huvudman som redan idag har svårt att leva upp till 

egna målsättningar om kvalitet och som i sin tur är bland de lägre i vårt land. 

När Stockholm stad talat om vikten av att lyssna på professionen (lärare och 

skolledare) så innebär det per automatik en viss sorts prioriteringar. En sådan 

prioritering är att initiera samtal med professionens företrädare för att försäkra sig om 

vad de som vet och kan ser för konsekvenser av beslut. Lärarförbundet Stockholm 

har ännu inte hört någon positiv röst hos professionen som alltså ansvarar för 

undervisning. Tvärtom får vi ta del av en stor upprördhet. 

I de tjänsteutlåtanden som vi har tagit del av från 9 av 14 stadsdelsförvaltningar så 

anser dessa att förslaget behöver granskas och utredas mer vad det gäller både 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser innan beslut fattas. 

Lärarförbundet Stockholm anser att rätt prioriteringar i rätt ordning är viktigt i politiska 

beslut. Stockholms stad måste först försäkra sig om att organisation och resurser kan 

omhänderta förändringen med bibehållen kvalitet. En kvalitet som redan i dag är för 

låg. De som enligt skollagen ska stå som garant för undervisningens kvalitet saknas i 

allt för hög utsträckning. 
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