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Barngruppernas storlek i förskolan
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

notera informationen.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden ska enligt sin beslutade årsplanering ta del
av en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan två gånger
om året.
Barn- och skolförvaltningen redovisar i den första av årets
uppföljningar uppgifter som lämnats till Statistiska centralbyrån
(SCB) per den 15 oktober 2021 samt verksamhetsstatistik per den
15 april 2022. Av redovisningen framgår att barngruppernas storlek
i snitt i oktober 2021 var 14,3 barn/grupp samt i april 2022 15,1
barn/grupp. Antalet barn i förskolan skiljer sig normalt åt under året
med större volymer under våren.
Snittet för år 2021 om 14,3 barn/barngrupp är lägre jämfört 2020,
men även lägre jämfört liknande kommuner (15,8 barn/barngrupp)
och jämfört riket (15,2 barn/barngrupp).
Det finns delvis begränsade förutsättningar att göra jämförelser över
tid när det gäller barngruppernas storlek i Lunds kommuns förskolor
utifrån att redovisningen förändrats från att avse antal barn per
avdelning till att avse antal barn per barngrupp i enlighet med SCB:s
riktlinjer.
På nämndens sammanträde den 31 maj deltar rektor och pedagog
från en förskola, där antalet barn/barngrupp överstiger Skolverkets
riktmärke, för att beskriva sitt arbete med att organisera
undervisningen kopplat till barngruppernas storlek.

Underlag för beslutet
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Bilaga 1: Redovisning av barngruppernas storlek i förskolan,
2022-05-09

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden ska enligt sin beslutade årsplanering ta del
av en redovisning av barngruppernas storlek i förskolan två gånger
om året. Förvaltningen har nu sammanställt den första av dessa
redovisningar för innevarande år.

Föredragning
Barn- och skolförvaltningen redovisar i den första av årets
uppföljningar, se bilaga 1, uppgifter som lämnats till Statistiska
centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2021 samt
verksamhetsstatistik per den 15 april 2022. Av redovisningen ingår
också uppgifter om antal inskrivna barn i kommunal förskola,
jämfört antal barn 1-5 år folkbokförda i Lunds kommun, samt aktuell
befolkningsprognos för barn 1-5 år.
Av redovisningen framgår att barngruppernas storlek i snitt i
oktober 2021 var 14,3 barn/grupp samt i april 2022 15,1
barn/grupp. Antalet barn i förskolan skiljer sig normalt åt under året
med större volymer under våren.
Snittet per oktober 2021 om 14,3 barn/barngrupp är lägre jämfört
2020, men även lägre jämfört liknande kommuner (15,8
barn/barngrupp) och jämfört riket (15,2 barn/barngrupp). I
kommande uppföljningar kommer april månads mätetal att jämföras
med varandra. Av olika anledningar bedöms dock inte relevant att
jämföra april månads uppgifter för året med föregående års
redovisade uppgifter vid samma tidpunkt.
Det finns delvis begränsade förutsättningar att göra jämförelser över
tid när det gäller barngruppernas storlek i Lunds kommuns förskolor
utifrån att redovisningen förändrats från att avse antal barn per
avdelning till att avse antal barn per barngrupp i enlighet med SCB:s
riktlinjer.

Beredning
Ärendet har beretts inom barn- och skolförvaltningen genom
utbildningschefer och medarbetare inom kvalitet- och
myndighetsavdelningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Barn- och skolförvaltningen konstaterar att barngruppers storlek
utgör en faktor som tillsammans med personalens utbildning och
kompetens, omsorgens och undervisningens kvalitet, personaltäthet,
barngruppens sammansättning och den fysiska miljön ska stödja
barnens förutsättningar att uppnå målen för utbildningen. Att följa
barngruppernas storlek är därför en del i att verka för barnets bästa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitet- och myndighetschef
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