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l I början av 2018 startade 
besparingarna på förskolan 
Trädgårdssångaren, liksom 
på många andra förskolor 
i kommunen: Större barn-

grupper, färre vikarier, min-
dre kompetensutveckling 
och mindre tid för persona-
len att administrera och få 
pedagogisk handledning. 
Detta enligt förskolechefen 
Monica Lövdahl.

– Förskolorna i Huddinge 
har en handlingsplan för att 
få en budget i balans, utifrån 
tidigare års skuld, skriver 
hon i ett mejl till Mitt i.

Att barngrupperna blivit 
större sedan årsskiftet beror 
enligt henne på att det tidi-
gare varit för få barn i grup-
perna, det saknades helt en-
kelt barn i kö.

–Det kan bidra till vård-
nadshavares upplevelse av 
en stor skillnad i barngrup-
pernas storlek. Mindre barn-
grupper är ett politiskt mål, 
men det finns inte ekonomis-

ka förutsättningar för det nu.
– Vi har inte haft några 

sjukskrivningar som har va-
rit arbetsrelaterade. Det är 
dessutom mycket låg perso-
nalomsättning i förhållan-
de till hur arbetsmarknaden 
ser ut i dag. 

Politikern  Tomas Selin (C), 
ordförande i förskolenämn-
den, säger att det är svårt 

att minska barngrupperna. 
Politikerna har dock tillfört 
mer pengar till förskolan i år.

– En del av det går direkt 
ut i verksamheten och en del 
går till fler stödfunktioner 
för att underlätta för försko-
lecheferna att jobba smart 
och långsiktigt.

– Förskollärare är ett 
brist yrke. Om vi går ut med 
pekpinnar och kräver min-

dre barngrupper till varje 
pris, då kommer vi att ham-
na i ett läge där många barn 
inte får träffa en legitimerad 
förskollärare varje dag, det 
vore olyckligt. En utmaning 
som vi nu delar med alla an-
dra huvudmän är att bristen 
på personal leder till att lö-
nerna fortsätter stiga, det är 
en tuff nöt för oss att knäcka. 
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Förskolechefen: Ekonomiska förutsättningar saknas
Besparingarna på träd-
gårdssångaren fortsätter. 
Därför går det inte att ha 
mindre barngrupper.

Det säger förskoleche-
fen Monica lövdahl.
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De vädjar: Minska barngrupperna

l Föräldrarna Cecilia Öhr-
ling, Nora Felin och Emelie 
Westberg Bernemyr minns 
när deras äldsta barn börja-
de på förskolan Trädgårds-
sångaren för några år sedan.

Då var det mellan 26 och 
30 barn i småbarnsgrup-
pen. Samtidigt hade samma 
grupp mer fast anställd per-
sonal med fler heltidstjäns-
ter än i dag, berättar de.

– Inskolningen för två år 
sedan, med 26 barn, gick jät-
tebra. Men gruppen har bli-
vit allt större och mitt äldsta 
barn har inte mått bra av det. 
Han har haft ont i magen, 
blivit tröttare och det har va-
rit flera paniklämningar på 
mornarna. 

– Jag har fått  vända hem 
och varit ledig med honom 
vissa dagar. Det har varit 
mycket vikarier som han in-
te känt igen. Nu har jag gått 
ner i tid, så att han bara går 
tre dagar i veckan, säger Ce-
cilia Öhrling.

Hon ocH nora Felin har 
båda äldre barn på Träd-
gårdssångaren, och barn 
som är drygt 1,5 år gamla på 
småbarnsavdelningen. De, 
liksom andra föräldrar Mitt 
i träffar, hyllar pedagogerna.

– Jag har sett pedagoger 

med tårfyllda ögon. Men de 
möter en varje dag med ett 
glatt leende. Även om de re-
dan har tre barn som gråter 
i knäet välkomnar de ett till. 
Ofta får planerade aktivite-
ter ställas in för att det finns 
för lite personal, säger Ceci-
lia Öhrling.

Efter att småbarngruppen 
utökats i julas, enligt föräld-
rarna från 30 till 34 barn, har 
nu flera familjer fått nog.

De har startat en namn-
insamling bland föräldrar i 
Segeltorp och Utsälje som de 
ska lämna till politikerna.

– Forskning visar att stora 

gruppstorlekar ökar stress-
nivån hos barn och minskar 
deras förmåga till inlärning. 
Det räcker med ett barn till 
i gruppen, så blir arbetsbe-
lastningen större och bar-
nens möjlighet till vuxen-
kontakt mindre, säger Eme-
lie Westberg Bernemyr.

Kommunen har skrivit 
till föräldrarna att Träd-
gårdssångaren behövt spa-
ra pengar. 

Men FörälDrarna  har ock-
så fått veta att en extra sats-
ning i år i hela Huddinge, 
med mer pengar till försko-

lan, inte bara ska gå till ex-
empelvis mer personal.

Kommunen satsar även 
pengar på att digitalisera 
förskolan – samtidigt som 
barngrupperna ökar och 
personalen minskat.

– Det är väl bättre att bör-
ja med att få en till hand att 
hålla i än en ipad, säger Ceci-
lia Öhrling.
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Förskolepersonal med  
tårar i ögonen och barn 
som inte kan tas om hand 
lika bra som tidigare. 

nu protesterar föräld-
rar i Segeltorp och Utsälje 
mot stora barngrupper.

Fakta

Två avdelningar 
slogs ihop till en
l   Förskolan Trädgårds-
sångaren har slagit ihop sina 
avdelningar. Det innebär att 
småbarnsavdelningen har 
34 barn i dagsläget, i stället 
för två avdelningar med hälf-
ten av barnen i varje grupp.
l   På storbarnsavdelningen 
är det likadant. Här har, en-
ligt föräldrarna, barnantalet 
ökat från 30 till 31 nu på vår-
terminen.
l   Men det är sällan 31 el-
ler 34 barn i en enda stor 
grupp. Barnen är uppde-
lade i mindre grupper, med 
samma personaltäthet som 
om grupperna inte hade va-
rit sammanslagna.
l   Huddinge har i snitt något 
större barngrupper än i öv-
riga länet, men en personal-
täthet som ligger på medel.

Föräldrar på trädgårdssångaren i Segeltorp har fått mog av besparingarna. Från vänster: cecilia öhrling, emelie West-
berg Bernemyr, nora Felin, Viktor ekelund, anna nihlen, robert Walenty alexander Pasaportis. Foto: PIA BISPo 

Glömstapoolen – www.glomstapoolen.com

Den 23 mars är vi tillbaka utanför IKea  
Kungens kurva varje lördag och söndag  

kl 12–17 och vaccinerar mot tBe. 

Visa IKEA Familykort 
och få 20 kr rabatt  
per dos.

Pris vuxen:  
400 kr

 Pris barn:  
(1–15 år) 350 kr

fästInGamBulansen
Klipp ur 
och spar

✁

Glömstapoolen
Sjödalsvägen 11, 141 47 Huddinge. Tel. 08-556 415 05.

www.glomstapoolen.com

Glömstapoolen

Din vaccinations-
mottagning   
Huddinge

Drop in
Måndag 14–18
Onsdag 15–19 
Fredag 14–18 
Lördag 11–15

Övrig tid bokas

Vi har 
TBE-vaccin

Vi erbjuder tandvård av hög kvalité  
i en trygg och avslappnad miljö.

Hos oss får du hjälp med allt från akuta  
besvär till implantatbehandlingar.

Elsa Brändströms gata 58, Hägersten.  
Tel. 08-974070 1 info@fruangstandlakarna.com  

www.fruangstandlakarna.se

Läs våra omdömen på

Avfuktningsteknik Stockholm Södra
Tel. 08-518 166 66 / kontakt@avfuktningsteknik.se

www.avfuktningsteknik. se

• Avfuktning • Mögelsanering 
• Ventilation • Luktsanering • Radon 

Boka nu och få ett gratis hembesök

Våra tjänster
Vi har lång erfarenhet och erbjuder

tjänster inom följande områden:


