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Motion till kommunfullmäktige Sundsvall Kristdemokraterna
MAXTAK för antalet barn i förskolans barngrupper

Förskolans innehåll och organisation ska vara en trygg miljö för våra barn. Den ska anpassas
för att ge barnen, inte minst de minsta barnen, tid att skapa en trygg relation till en person som
kan lyssna och trösta. Ambitionen och målsättningen måste vara att arbeta med de minsta
barnens anknytningsprocess för att de ska känna sig trygga. För de små barnen ska inte
lärandet utan tryggheten stå i fokus for forskolans verksamhet.

Förskolan är Sveriges i särklass vanligaste barnomsorgsform. Enligt Skolverket var förra året
482 309 barn inskrivna i förskolan, fordelat på 28 609 barngrupper.

Barnomsorgspolitiken har under de senaste årtiondena i stor utsträckning fokuserat på
tillgången till förskola, inte kvaliteten i verksamheten. Resultatet har blivit allt större
barngrupper. I forskolan har 5 124 grupper 21 barn eller fler. Det motsvarar nästan en
femtedel av barngrupperna på landets förskolor, och antalet stora grupper har ökat. Ar 2003
var det 3 000 barngrupper som var så stora. Särskilt oroväckande är att även allt fler riktigt
små barn går i stora barngrupper. De stora barngrupperna riskerar ge problem for de små
barnen, i synnerhet de med särskilda behov. Skolverket har vid flertalet tillfållen konstaterat
att gruppstorleken är viktigare än personaltätheten ur kvalitetssynpunkt. Mindre barngrupper
är alltid att föredra framför större 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.

För att garantera föräldrarna att deras barn har en bra miljö och en vistelse i en grupp som ger
barnen möjlighet till anknytning och trygghet bör vår kommun besluta om ett maxtak for
antalet barn i forskolans grupper.

I Sundsvall kommun är det i det i genomsnitt 17,1 antal barn per grupp i förskolan. 29 procent
av föräldrarna i kommunen anser att barngrupperna är for stora. Barnomsorgen är till för
barnen och inte tvärtom. Därför måste vi se mindre småbarnsgrupper i förskolan.

Med anledning av ovan nämnda föreslår vi Kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt bam- och utbildningsförvaltningen att ta fram ett förslag till maxtak
för barngruppernas storlek i förskolan.
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Hans Brynielsson (KO), Partiföreträdare

Liza-Maria Norlin (KO)
Ersättare kommunfullmäktige
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