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lärare/förskollärare i förskoleklass 

   
 

 

Till för- och grundskolechefer och personalchef område utbildning 

 
Den 15 november 2017 beslutade riksdagen att förskoleklassen blir obligatoriskt 

med start från höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har 

skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Läroplanen styr verksamheten i 

förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje 

delen som ska ligga till grund för läraren/förskolläraren när det gäller planering och 

genomförande av undervisning i förskoleklassen.  

 

Lärarförbundet i Umeå genomförde 2014 en enkätundersökning där vi undersökte 

förutsättningarna för lärarna/förskollärarna i förskoleklass samt deras möjligheter 

att utföra sitt uppdrag. Enkäten visade på stora skillnader när det gällde 

förutsättningarna för lärarna/förskollärarna rörande planering, genomförande, 

dokumentation och utvärdering av undervisningen.  

 

Vid ett medlemsmöte med ca 30 lärare/förskollärare i förskoleklass den 21 

november i år uppfattade vi att dessa skillnader kvarstår när det gäller 

förutsättningarna för arbetet i förskoleklass. Många uttrycker att det är tungt att 

vara ansvarig för både förskoleklass och fritidshem, särskilt tungt är det där det 

råder brist på utbildade lärare i fritidshemmen. Det framkom också att det finns 

farhågor kring ojämna villkor. Kommer F-3 lärare att fortsätta gå på bilaga M men 

inte förskollärarna? Dessa lärare har samma uppdrag i samma förskoleklass.  

 

 

Lärarförbundet yrkar därför att: 

 
• rektorer utbildas i vilka krav som ställs på förskoleklassens verksamhet från 

och med att obligatorisk förskoleklass införs.  

• lärarna/förskollärarna i förskoleklass får kompetensutveckling i vad 

riksdagens beslut innebär för verksamheten. 

• lärarna i förskoleklass ingår i samma kompetensutveckling som lärarna i 

lågstadiet. 

• tid för planering, dokumentation och utvärdering av undervisningen 

säkerställs och blir likvärdig i Umeå kommun. 

•  Umeå kommun säkerställer så det inte blir olika typer av 

arbetstidslösningar mellan F-3 lärare och förskollärare som tjänstgör i 

förskoleklass.  

• Umeå kommun inför ferietjänster enligt Bilaga M eller 40+5 för 

förskollärare och lärare i förskoleklass.  
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