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Barn- och
utbildningsnämnden

Öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan
Dnr BUN13/21-649
Förslag till beslut
 Barn och utbildningsnämnden beslutar att utöka bidraget till
förskolorna för att stödja pedagoger som vidareutbildar sig till
förskollärare till 45 000 per person och år under tre år.
 Barn och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Stenhamra
förskola att få ta del av bidraget för att öka andelen
högskoleutbildade pedagoger inom förskolan.
Beslutsunderlag
Informationsbrev till förskolorna, 2013-10-18
Ansökan Stenhamra förskola
Ärendet
Barn och utbildningsnämnden vill göra det möjligt för förskolorna i
kommunen såväl kommunal som fristående att stödja pedagoger med
allmän behörighet till högskolestudier och som har arbetat i förskolan
i Ekerö kommun under fem år att vidareutbilda sig till förskollärare.
Föregående år har möjligheten funnits för fem pedagoger per år att få
söka bidraget. Det ekonomiska stödet har uppgått till 30 000 kr/år
och pedagog och betalas ut till förskolan. Avsikten har varit att stödja
och finansiera enheten så att den enskilde pedagogen till viss del kan
studera på arbetstid. För närvarande är det fem pedagoger som tar
del av möjligheten att vidareutbilda sig till förskollärare.
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Inför 2014 har finns ett utökat utrymme i budget för fler förskolor att
ansöka om medel för att öka andelen högskoleutbildade pedagoger.
Nämndkontoret har uppmärksammat att det finns ett behov av att
pedagogerna som väljer att vidareutbilda sig till förskollärare får
möjlighet att till en ännu större del få studera på betald arbetstid. Det
har visat sig att studietakten på universiteten och högskolorna är
högre än förväntat. Nämndkontoret föreslår därmed att ersättning till
förskolorna höjs från 30 000 kr/år och pedagog till 45 000 kr/år och
pedagog.
Det har inkommit en ansökan till nämndkontoret från Stenhamra
förskola som ansöker om medel för att en pedagog ska få möjlighet
påbörja sina studier till förskollärare under 2014.
Nämndkontoret föreslår att Stenhamra förskolas ansökan blir
beviljad.
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