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SOU 1991 54

statsrådet Göran Persson

statsrå-Genom 20beslut den april 1989 bemyndigade regeringen
samråd statsrådetefterdet Persson med Lindqvist tillsättaatt en

påskyndakommitté för följa, stimulera utveckling iochatt en
riktning organisatoriskt pedagogisktoch samlad verksam-mot en

förhet skola och skolbarnsomsorg.
Med stöd detta bemyndigande förordnades juni 1989den lav

Sturestatssekreteraren Korpi, socialdepartementet, ordföran-som
för kommittén.de Vid tidpunkt förordnades ledamö-samma som
sektionschefen Bertil Andersson, Svenska kommunförbundet,ter

länsskolinspektören Folke Bergman, länsskolnämnden i Västen
bottens län, skolinspektören Stockholms skolför-Lars Blomqvist,
valtning, sekreteraren Svenska kom-Louise Fernstedt-Landskog,
munförbundet, utvecklingschefen Sture Järfälla kom-Henriksson,

skolrådet avdel-Lennart Teveborg, skolöverstyrelsen ochmun,
ningsdirektören Sigbrit Wollbrand, socialstyrelsen.

Kommittén Skolbarnsomsorgskommittén.har antagit namnet
kommitténsUnder det slutliga betänkande hararbetet med

departementsrådetsakkunniga Billy Thorstensson,medverkatsom
departementsrådetSocialdepartementet Sven-Erik Wallin,och ut-

bildningsdepartementet och departementssekretera-expertersom
Barbara Martin Korpi, Socialdepartementet och departements-ren

sekreteraren Catharina utbildningsdepartementet.Wettergren,
byråchefenUnder det slutliga med betänkandet hararbetet
kommitténGöran iJohansson varit huvudsekreterare. Sekreterare

områ-CIevestig-Sundellhar varit studierektorn Britt-Marie och
deschefen Hans Forsman.



lämnathar 1991 54socialstyrelsen, SOUThorsell,SivAvdelningsdirektören
Framväxtenbetänkandet,tillBilaga 4kapitelunderlag för av

utarbetatsStockholm, harsammanhållen iskolbarnsomsorgen
tillägglittskolförvaltning.StockholmsHildeberg,rektorn Larsav
årfrån femerfarenheterKarlbergsskolanbilaga,till denna av-

Söder-Anitaforskarenutarbetatsverksamhet, harintegrerad av
PedzrBilagaStockholm.lärarutbildning iförHögskolanlund,

utgångspunkanågrainnehåll skola-skolbarnsomsorgigogiskt -
StockvJohansson,forskningsledaren lngeutarbetatster, har av

socialförvaltning.holms
Kommit-betänkande.får sittöverlämnahärmedKommittén

härmed avslutat.téns arbete är
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Sammanfattning SOU 199154
Sammanfattning

Inledning

Skolbarnsomsorgskommittén har haft uppgift följa, sti-attsom
påskyndamulera och utveckling riktningi organisato-moten en

riskt och pedagogiskt samlad verksamhet för skola och skolbarns-
omsorg.

måldirektivenl betonas samhället habör behovetatt attsom
så långtheldagsomsorg för skolbarn möjligt tillgodosesav som ge-

obligatorisk skolverksamhet kompletterad med skolbarns-nom en
mål nåsOm detta skall inom för deomsorg. ramen resurser som

samhället totalt kan ställa till förfogande, är det nödvändigt att
verksamheten i skolan och skolbarnsomsorgen i större utsträck-

såväl innehållsligtning kan växa organisatoriskt.samman som
ocksåDärmed kan den fungera den helhet föräldrarna är be-som

kanta med sedan förskolan.
Utgångspunkten vårt nåför arbete har varit samlad lös-att en

ning för samhällets insatser för barns utbildning och iomsorg
låg- mellanstadieåldrarna.främst och ochBarn ungdomars egen

verklighet, oberoende existerande organisationsformer, harav va-
vårt nårit styrande för arbete samlad förlösning skolbarn-att en

somsorgen.
Vårt påskyndauppdrag följa, stimulera och utveckling iatt en

riktning samlad verksamhet för skola och skolbarnsom-mot en
utåtriktathar med nödvändighet inneburit arbetssätt.ettsorg

Konferensverksamhet, tidningsutgivning, försöksverksamhet och
medmöten kommunala företrädare och intresseorganisationer har

vår anspråk.tagit del tid i Vi har i ordets egentligastoren av me-
ning fungerat innehållaktionsgrupp för utveckling ochsom en Älv

Ävenorganisation för samlad skola-skolbarnsomsorg. den hö-en
aktivitet finns i landets kommuner kring utvecklingenga som av

samarbetet och samverkan skola-skolbarnsomsorg har motiverat
utåtriktat arbetssätt.ett
När det gäller den verksamhet i dag bedrivs i ochskolasom

skolbarnsomsorg har anslutavalt till fritidshemskommit-att oss
téns fråndefinition begreppet skolbarnsomsorg 1985, medav un-



vi detanvänderstället 1991 54l SOUfamiljefritidshem.dantag begreppetav
Sammanfattningfamiljedaghem.vedertagna begreppet

såle-ärskolbarnsomsorgsamhälletsKommitténs definition av
allmänfamiljedaghem,fritidshem,i formbedrivsdendes att av

finnsformerdessafritidshem. Inomfritidsverksamhet öppetsamt
eftermiddags-deltidsverksamheter,heltidsverksamheter,dessutom

klubbarverksamheter, m.m.
vårt be-skola. 1beskriva begreppetenklarekanDet attsynas

traditionellamed denanvänder begreppettänkande synonymt
Även detskolan harigrundskolan.i svenskadenverksamheten

omsorgskaraktär,åren verksamheterfunnitsemellertid avgenom
in-år samlad skoldag. Dettaformorganiserade iofta avsenare

också formerinrymma vissakanskolabegreppetnebär avatt
skolbarnsomsorg.

sk0la-skolbarns-samverkanformenutveckladeDen mest av
innehållsligt, organi-lokalmässigt,integrationinnebär enomsorg

Danmarkbl.a. Norge,länderekonomiskt. l andraochsatoriskt
stårsådan heldagsskola. DenförverksamhetItalien kallasoch en

både pedagogisk,Utvidgningen ärutvidgad verksamhet.för en
organisatorisk och tidsmässig.

också integreradeför svenskadetta begreppVi introducerar
verksamheter.

våratill förslagBakgrund

År åråldern fritidshem ochi7-12 plats19000 i1971 barnhade
båda for-fördelning mellan dejämnfamiljedaghem. Det var en

Är för skolbarnfamiljedaghemoch1989 hade fritidshemmerna.
två bar-tredjedelar161000 barn. Drygtomfattavuxit till avatt

i daghem,syskongrupperutvidgadefritidshem ochfanns inen
övriga i familjedaghem.

Är åråldern fri-7-9isamtliga barn31973 hade procent av
år16familjedaghem.i3 platstidshemplats och procent senare,

7-9-åringar utvid-fritidshem ochplats imedandelen1989, hade
iAndelen barn32tilli daghem ökatsyskongruppergade procent.

16tillåldersgrupp hade ökatfamiljedaghemmed plats idenna
procent.

åråldern 10-12 haribarnliten andelmycketEn genomav
År 1973 hade 1åren i skolbarnsomsorgen.haft plats procent av

1989familjedaghem,åldrar fritidshem elleriplatsi dessabarnen
10-12-åringarna i skolbarns-Större delendet 7 procent. avvar

21 500tioåringar. 14000 totalt1989utgjordes caavavomsorgen
tioåringar 23.åldrari dessabarn var

10



skolålderOm barns utveckling i tidig SOU 1991 54
Santmanfattning

någraDen översiktliga diskussionen framträdande drag iom
åldernbarns utveckling, förs åri betänkandet, visar 7-12attsom

förmågorinnebär kraftfull ökning barns i olika avseenden.en av
Tonvikten i utvecklingen ligger de sociala aspekterna, dvs.

förstå,barns och kompetens handla och orientera sig iattungas
förmåganomvärlden. Den ökade självständigheten och till eget

jämnåri-ansvarstagande växer samspelet med andra, ochur vuxna
kamrater. Synen människan i detta perspektiv betonarga ut-

veckling frånsocialt samspel och aktiv stimulans omgiv-genom
ningen.

såoch förmågorBarns utveckling äger inte allaattungas rum
utvecklas samtidigt hos varje individ. Snarast karaktäriseras ut-
vecklingen individuella variationer.storaav

Utvecklingen bildar helhet. Sker utveckling i aspekten en en
påtagligtkommer den påverkaäven sätt andra delaratt ett av

förmågor. påverkaindividens Den vill den där barnsom process
måsteblir samhällsvarelser utifrånför lyckas väl göra dettaatt en

helhetssyn barns utveckling. Detta synsätt utgör grunden för
våra pedagogiska ställningstaganden i betänkandet.

Mål och riktlinjer någraför skola-skolbarnsomsorg -
utgångspunkter

några utgångspunkterI betänkandet lyfter vi fram för samlatett
måldokument för integrerad verksamhet skola-skolbarnsom-en

Vi ansluter i allt väsentligt till synsättet i direktiven försorg. oss
frågor målkommittén för och riktlinjer för barnomor-om m.m.

och det offentliga skolväsendet, den läroplanskommitténs.k.gen
dir. 19919.

måldokumentVi samlat för skola-skolbarnsom-att ettanser
bör omfatta all den verksamhet samhället bedriversorg ut-som -

bildning, och rekreation syftar till fostra ochattomsorg som-
stödja barn och ungdom i utveckling.deras

utgå frånVerksamheten i skola och skolbarnsomsorg bör det
enskilda barnets förutsättningar och behov och präglas heleav en
hetssyn barns och ungdomars utveckling. Omsorg och pedago-
gik förenas i verksamheten och blir förutsättningnödvändigen
för inlärning och utveckling. Varje barns särskilda förutsättningar

tillskall tas vara.
ochBarn ungdomar skall ha inflytandereellt verksamheten.

Arbetssättet i skola-skolbarnsomsorg skall förmedla demokratiska
värderingar till barn och ungdomar.

Vi vidare den samlade verksamheten skola-skolbarns-attanser
skall gälla alla barn. En viktig de barnär ochomsorg grupp ung-

domar olika sätt beroendeär särskilt stöd för sinsom ut-av

11



komplettera hemmet. l99härvid l 54skall SOUinsatserSamhälletsveckling.
fostran.ungdomarsoch Sammanfattningför barnshuvudansvaretFöräldrarna har

verksamhetendelaktiga imöjlighetochrättFöräldrarnas att vara
tydliggöras.bör

den pedago-vidareskall byggaoch skolbarnsomsorgSkola
föräldrar lärtochbarnarbetsformdenochverksamhetgiska som

förverksamhetensamladei denAllt arbeteförskolan.ikänna
verklighet. Deutgå från ungdomarsochbarnsskallskolbarn egen

nivå de be-kunskapsmässigautvecklings- ochdenskall mötas
finner sig.

fårså och ungdomarbarnutformasmiljö börLokaler och att
tid ochbehovDerasuttrycksformer.olikamöjlighet pröva avatt

tidsärskilt betonasutveckling börsinlärande ochför sittrum -
verksam-struktureradvuxenleddalltid fyllsinteoch avsomrum

skapande.fritttill lek ochmöjlighethet, utan ger
ak-präglasböroch skolbarnsomsorgi skola ettArbetssättet av

omtanke,förhållningssätt för barnet,respektdärpedagogiskttivt
grunden.inlevelse utgörlyhördhet och

fritidspeda-grundskollärare,och kompetenskunskapDen som
förgrundenbesitter äroch fritidsledareförskollärare engoger,

skall deTillsammansungdomar.för barn ochheldagsomsorggod
intressenerfarenheter ochdär olikaverksamhetbrabedriva en

utrymme.ges
målen arbetspla-ipreciserakonkretisera ochmedArbetet att

arbetsenhe-ilokalt görasbörnerutvecklingsplaner gemensamma
också uppföljningochutvärderingskallHärterarbetslag. av

verksamheten ske.
Vårt förslag

skallmåldokument skola-skolbarnsomsorgförsamlatEtto
samladesådant för dendokumentmedArbetetutvecklas. ett

särskilt beaktaskallverksamheten
utifrånbehovförutsättningar ochenskilda barnetsdet en-

utvecklingungdomarsbarns ochhelhetssyn
får inflytande verksam-reelltbarn och ungdomar ettatt-

heten
i verk-delaktighetochinflytandehaföräldrar böratt-

samheten
vida-byggaskalli skola-skolbarnsomsorgverksamhetenatt-

arbetsformverksamhet ochpedagogiskaförskolansre
utgår från verk-derasutvecklingochlärandebarns egenatt-
fårfria skapandetoch detlighet där leken stort utrymme

respektpräglasförhållningssättet skallverksamheteni avatt-
inlevelseochlyhördhetomtanke,för barnet,

personal-olikadeärheldagsomsorgför godgrundenatt en-
i samverkan.kompetensgruppernas

från olika verk-depersonalmedArbetsenheterarbetslago
skall pla-bildas ochskola-skolbarnsomsorg börinomsamheterna

verksamheten.utvärderafölja ochgenomföra, uppnera,
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skol-och 1991 54skola SOUutvärderingkvalitativForskning kring av0
Sammanfattningprioriteras.börbarnsomsorg

styrningledning ochverksamhetensförPrinciper

deförutsätterskola-skolbarnsomsorgverksamhet attsamladEn
utvecklas till-ochmötsverksamhetskulturernaocholika yrkes-

nya verk-denoch styrningför ledningPrinciper avsammans.
olikadehurmåste kunskaperdärför grundassamheten om

måste byg-varandra. Deoch lärbästa sätt mötskulturerna av
kul-ochtraditionerolikadeoch erfarenhetkunskap avomga

skola-inommångt verksamhetenoch mycketi styrturer som
i dag.skolbarnsomsorg

all-berördadeframsektorskulturer växerochYrkes- attutan
verk-går istadgakan skapatill. Dehur detmedvetnatid är om

mellanockså samverkanförhinderutgörakansamheten, men
personalgrupper.verksamheter ocholika

sko-måste personal inomsynliga förgörasolika kulturernaDe
histo-verksamheternasolikadeKunskapla-skolbarnsomsorg. om

samverkan.utvecklamedblir viktig i arbetetkulturria och att
iplatssjälvklarvälkänd och harföreteelse ärSkolan ensom

männi-isättintefinnssamhället. Skolbarnsomsorgen samma
barninteflesta harmedvetande. Deallmännaskors somvuxna

verksamhet.deltagit i denna
samladeför denledarenkravställaskommerDet storaatt

och peda-måste ledaregenskapergodahaHanhonverksamheten.
gogisk insikt. -

delarolikasamordnabliruppgift för ledarenviktigEn att av
utifrån deeffektivt sättfördela arbetetochverksamheten ett

finns.resurser som
ledarprofil växakommerverksamheten attsamladel den en ny

förut-skapanytänkandeochkreativitetbör medHanhonfram.
förutbildning ochutvecklingpositivsättningar för omsorgaven

barn och ungdom.
de för-allaför bemästrafortbildning blirBehovet stort attav

ledaren.denställskravväntningar och nyasom
stånd rationellsvårt tillvisar det ärErfarenheten attatt en

skola-skolbarnsomsorgförde samladeanvändning resursernaav
nämndersty-i skildaorganiseradeverksamheterna ärolikadeom

helhetssynutvecklingförvaltningar. Enellerrelser mot en
sektors-ersätterutbildning ochungdomarsochbarns somomsorg

denmånga gånger underlättasi dag,finnstänkande sam-omsom
och undernämndstyrelseorganiseras iverksamhetenlade enen

förvaltning.kommunal
har redanskola-skolbarnsomsorgnämnd förEn gemensam

från områdenolikafrån personalmarkeramöjlighetbörjan attatt
förutsättningar.förändradegår verksamhet medförändradin i en



Den verksamheten kommer utvecklas där oli- SOU 199 l 54attnya en arena
ka erfarenheter,kunskaper, kulturer och traditioner lär Sammanfattningav var-
andra.

Vi anser
Ledaren för den samlade ledar-verksamheten bör ha goda0

egenskaper och pedagogisk insikt för skapa förutsättningar föratt
god utveckling utbildning ledar-och Behoveten av omsorg. av

fortbildning bör beaktas.
En nämnd för skola-skolbarnsomsorg kan bättre0 gemensam

den traditionellaän nämndorganisationen tillvara de förändra-ta
förutsättningarde kommer igälla den verksamheten.attsom nya

Verksamhetens organisation arbetsformeroch

bådeSamverkan mellan olika verksamheter för barn och ungdom,
innehållavseende och organisation bli självklarkommer ochatt

nödvändig under 90-talet. Samverkan behövs för kunnaatt ge
varje barn bästa möjliga förutsättningar blirutvecklas. Denatt
nödvändig samhällets skall kunna ef-användas ettom resurser

Mångafektivt goda finnssätt. exempel redan.
Samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg varierar med

ålder.barnens
måsteFör barn trygghet i och fostran betonasyngre omsorg

årgrund för allt lärande. Barns utveckling i dessa kräver ettsom
varierat arbetssätt där strukturerade aktiviteter blandas lek.med
Den fria leken möjlighet bearbeta erfaren-upplevelser ochattger
heter.

innehållVi och iarbetssätt skola och skolbarnsom-attanser
måste utvecklingsnivå.till barnets verklighet ochsorg anpassas

sådanEn utveckling kan underlättas verksamheten organise-om
åldersblandadeiras grupper.

Äldre måstebarn större delaktighet.ochett egetges ansvar
får ocksåFöreningsaktiviteter allt större betydelse och börnu

personalen. Barnen bör naturligt med-sättuppmuntras ettav
verka i planering verksamheten. Fritidsklubb och liknande ef-av

bådetermiddagsverksamheter bör möjligt organiseras in-medom
så åldersgruppenskrivna barn och öppen del, alla barn iatten

får tillgång till dem.
Barn behöver särskilt för sinstöd utveckling kansom upp-

skolårenmärksammas tidigt under samverkanden ut-genom som
vecklas mellan verksamheterna.

avståndetMöjligheten lokaler avhängigtsambruka äratt av
måste ocksåmellan institutionerna. finnas tid förDet samverkan.

Regelbunden planering och fortbildning nödvändigärgemensam
innehålletför utveckla i Schemaläggningverksamheten.att av

måsteverksamheten göras personal inom skola-gemensamt av
skolbarnsomsorg.
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Vi fortsatt utveckling och skolbarns-utbyggnadatt SOU 1991 54anser en av
under 90-talet nödvändig.är Formerna kommer Sammanfattningattomsorgen va-

riera. heldagsskolaEn där obligatorisk skolverksamhet kombine-
med frivillig verksamhet bör bli grunden för utbildning ochras

mångaDenna verksamhet kommer tillräcklig förattomsorg. vara
barn. För del barn kan heldagsskolan behöva kompletterasen

formermed andra tillsyn, familjedaghem.och Fört.ex.av omsorg
lO-l2-årsåldernde äldre barnen i behöver olika former efter-av

middagsverksamhet utvecklas. lnslagen verksamhet böröppenav
Även frånöka. samverkan mellan förpersonal olika verksamheter

iungdomar högstadiet bör utvecklas.
Vårt förslag

Kommunerna bör stimuleras formerutveckla olikaatto av
sådansamverkan för skola-skolbarnsomsorg. Heldagsskolan är en

verksamhetsform, där fritidshemmets och skolans verksamheter
kan växa samman.

Verksamheten i skola-skolbarnsomsorg bör i större ut-o
åldersblandadesträckning organiseras i för bättreattgrupper

utvecklingsnivå.kunna till barns olikaanpassas
Arbetssättet i skola-skolbarnsomsorg bör temainriktato vara

och betona sammanhang och helhet.
framtidenl krävs programinriktad och strukturerado en mer

forskning, förbl.a. stimulera lokala utvecklingsarbeten.att

åttaOrganisation och ekonomi redovisning och analys av-
exempel

vårt åttaVi redovisar och analyserar i betänkande olika exempel
samverkan. Vi visar vilka ekonomiska effekter olika former av

fårsamverkan avseende lokal- och personalanvändning. Exemp-
sålen valdaär de speglar olika varianter samverkanatt som

någ-finns mellan skola och skolbarnsomsorg. handlalet kan om
timmars samverkan vecka mellan fritidshemmet sko-ochra per

Ãngelstaskolanlan, vid i Uppsala och Skvadronskolan isom
ocksåSundbyberg, det kan handla ökad grad verk-men om en av

samhetsintegration i HelsingborgBrunnsparksskolan i ochsom
Kungsladugårdsskolan vårai Göteborg. Bland finns heltexempel

sådananybyggda skolor och är ombyggda för samverkan.som
ocksåfinnsDet beskrivningar verksamheter samverkar isom

de ursprungliga lokalerna.
utifrånExemplen beskrivs bakgrund, närmiljö, lokaler, organi-

innehållsation, och ekonomi. ekonomiska analyserna harDe
gjorts statskontoret. Till varje exempel har knutits jämförel-ettav
seobjekt.

våraVi detta kapitel centralt för ställningstagandenanser vara
i betänkandet.
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två visarundantagstudieobjekt med 1991 54redovisade SOUSamtliga --
bådegår ii skola ochför elev Sammanfattningsamlade kostnadernadeatt en som

iån deintegrerade lösningarnai deskolbarnsomsorg lägrevar
traditionella.

personalkost-handredovisas i förstabesparingar berörDe som
nader.

entydig. Kostnadernainte likalokalkostnaderna bildenFör är
våra verksamheten,traditionellai denofta högre i exempel änär

kvadratme-genomsnittliga antaletdetjämförelseobjektet, trots att
lokaler-förklaring tilloftast detta ärbarn är lägre. En attter per

våra kapi-vilket högrei flesta falli exempel de är gernyare,na
talkostnader.

i integreradebarn denlägre antalet kvadratmeterDet per
nyproduktion ellervidpekar dennaverksamheten att mer om-

lösning.kostnadseffektivrenoveringarfattande är en mer

utvecklingsarbetetPersonalfortbildning delen av-

rimligför inomkanske viktigaste medletFortbildning detär att
innehålletuppnå skola-skolbarnsomsorgutveckling itid den av

iinkapitlen. fortbildningen sättsskissats i de tidigare Närsom
denutvecklingsarbete, kansitt sammanhang, irätta ettett

och där-till höja kvaliteten i verksamhetenkraftfullt sätt bidra att
måluppfyllelseneffektiviteten.med öka

både skola ochförFortbildning och utvecklingsarbete har
ofta hari Alltförutgjort naturliga inslag arbetet.skolbarnsomsorg

styrda stundensfortbildningsinsatserna varit slumpartade och av
fort-skolbarnsomsorgensbehov. talar skolans ochNär omnu

situa-heltbildningsbehov och utvecklingsarbete gäller det nyen
tion.

förinte längre skola och skolbarnsomsorgDet handlar varom
två skallverksamhetervad behövs för dessasig, utan attsomom

för barnverksamhetsikt bliochväxa gemensamsamman en
och ungdom.

form heldagssko-skola-skolbarnsomsorg isamverkanl t.ex. av
frånyrkestraditionerpersonalkategorier olikamedsamarbetar

erfarenhetSkillnader i utbildning och äroch skola.barnomsorg
tillgång för lärandetill stöd barnensi arbetegemensamtetten

och utveckling.
förhindertraditioner kulturer kan utgöraOlika och ettett

personalgrupperna. Enmellan de olikaprofessionellt samspel ut-
personalallställer kravveckling skola-skolbarnsomsorg attav

pedagogiskaerfarenheter detoch utbytadiskutera, planerakan av
måste ochobservera barnentillsammans kunnaarbetet. De ge

återkoppling förLedningen hari arbetet.varandra attett ansvar
får diskutera, bearbetaolika personalgruppernade utrymme att
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och reflektera över dessa såkulturskillnader de inte blir be-att SOU 1991 54
stående hinder god utveckling.mot en Sammanfattning

Inför utvecklingsarbetestarten syftar tillett integre-av som en
rad skola-skolbarnsomsorg är det viktigt ledningen och all öv-att

fårrig personal imötas introduktionsfortbildning.en gemensam
Det kommer ställas krav inteatt bara personalen istora

verksamheterna även ledarna inom framtidensutan skola och
skolbarnsomsorg. Oavsett hur ledningsorganisationen byggs upp
kommer det bli bådenödvändigtatt personal och ledareatt ge
fortbildning.

Vi anser
Gemensam fortbildning för personal i skola-skolbarnsom-0

är viktig del utvecklingsarbetet och förutsättningsorg en av en
för god samverkan och bör därför prioriteras.en

Grundutbildningen

gårl betänkandet ocksåvi igenom de nuvarande utbildningarna
inom skola och skolbarnsomsorg. innehållVi analyserar deras och

vår hur framtidens utbildningar börger upplagda.syn vara
Skolan skall i framtiden mål-präglas och resultatorien-av en

terad styrning i stället för regelstyrning. Den skall färreha regler
mål. Målenoch tydligare skall kunna utvärderas. Det bör gälla

även för högskolan. Riksdag och regering målenbör sätta förupp
de olika utbildningarna, bör betona den särskilda kompetens-som
profil utbildningen skall ha. Samverkan mellan de olika utbild-
ningarna inom barnomsorg och till grundskollärare bör komma

stånd.till
När skola och skolbarnsomsorg växer kommer densamman

verksamheten sådanaställa krav grundutbildningarnaattnya
samverkan mellan de olika måsteutbildningarnaatt öka. De erfa-

renheter frånfinns högskolor tidigare hade samläsningsom som
bör därvid till De olikatas yrkeskategorierna bör i utbild-vara.
ningen helhetssyn barnen och den verksamhet deges en som
tillsammans skall verka inom.

såvälUnder utbildningen till grundskollärare till fritidspe-som
dagog förskollärareoch finns fårbehov de studerandeattav

En barns utveckling.gemensam syn-
Goda kunskaper i förståomvärldsorientering för barnsatt-

uppväxtvillkor.
Beredskap för kunna initiativ till samverkan iatt ta egna-

den kommande yrkesutövningen.
Goda kunskaper andras utbildningar och kommandeom yr--

kesverksamhet.
Diskutera och praktisera olika synsätt hur kunskap ut--

vecklas och inlärning sker.
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åldersblandad 541991SOUerfarenheterpraktiskaochKunskaper avom- Sammanfattningarbetssätt.temainriktatundervisning och
lokalafår dettillkoppling ut-utbildningarnaviktigtDet är att

mellanså sambandeti kommunernasker attvecklingsarbete som
tydligare.blirmetodikpedagogikpraktikochämnen

får möj-yrkeskategorierolikaviktigtär detsamverkan attI en
uppnåockså viktigtärDet attvarandra.kompletteralighet att

yrkesgrupperna.olikamöjligt hos dekompetenshög som
dedelisvårigheter lärarevissai dag avhar att enSkolan

svårt tillräckligtocksåärDet attpraktiskt-estetiska ämnena.
ämnen.i dessalärarutbildningarmånga till vissasökande

ifördelartjänstgöringsorganisatoriska attSamtidigt kan se
sammanhål-ochjämnareförläggsarbetefritidspedagogernas mera

skoldagen.underlet
aktuellade härkommande översyndärförVi avatt enanser

fritidspedagogutbildning-fråganinkluderabörutbildningarna om
prak-iundervisaså kompetensden attbreddaskan att geren
ocksåskullesådan kompetensbreddadEnämnen.tiskt-estetiska

mindreblirtvå verksamheternademellantill gränsernabidra att
naturlig.samverkanochskarpa mera

kom-fleratillhar lettintegrationökad attUtvecklingen mot
fritidshem.ifritidspedagogerfritidsledareanställerendastmuner

innehåll i barn-ochomfattningändradtill nyttförslagMed det
blirgymnasiepropositionenföreslås iskötarutbildningen som

tydliga-skola-skolbarnsomsorgintegreradirollbarnskötarnas en
långmedockså barnskötarebör er-uppmuntraKommunernare.

fritids-sig tillvidareutbildaskolbarnsomsorgeninom attfarenhet
ökatbör skapasför detta ettFörutsättningar an-pedagog. genom

distansundervisning.50-poängsutbildning ochiplatsertal genom
Vårt förslag

viktenbetonaskallyrkesutbildnin-genMålen samver-för avo
4-9ochl-7linjergrundskollårarutbildningenssåväl mellankan

förskolläraruthildningarna.ochfritidspedagog-medsom
förskollärar-förändringartillförslagenföreliggandeDe avo

omprövas.fritidspedagogutbildningenoch
förskollärarutbild-ochfritidspedagog-Grundskollärar-,o

i kommu-utvecklingsarbetetlokalatill detbör knytaningarna an
nerna.

skolbarnsom-inomlång yrkeserfarenhetmedBarnskötareo
fri-tillvidareutbildningtillmöjligheterökadeberedasbörsorgen

tidspedagog.
under-förkompetensfritidspedagogernasbreddningEn avo

övervägas.börpraktiskt-estetiska ämneninomvisning



Lagar och regler samverkan skola-skolbarnsomsorgom SOU 1991 54
Sammanfattning

betänkandetI avhandlas slutligen de lagar och regler berörsom
samverkan skola-skolbarnsomsorg.

Vi har haft till uppgift bl.a. utreda behovet ändringar iatt av
de regler gäller för skolan och skolbarnsomsorgen i syftesom att
skapa förutsättningar för utveckling i riktning god hel-moten en
dagsomsorg hög kvalitet i ekonomiskt rationell organisa-av en
tion.

Socialtjänstlagen, skollagen, sekretesslagen och kommunallagen
med följdförfattningar har granskats kommitténsunder arbete.
Dessutom har granskat de olika statsbidragsreglerna för skola
och skolbarnsomsorg.

När det gäller sekretesslagens gårregler det be-att attanser
driva bra samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg ävenen

de är skilda verksamheter. Man bör kunna bygga för-om ettupp
troendefullt samarbete med barnens föräldrar. När det blir nöd-
vändigt överföra information mellan förskolaatt och skola,t.ex.
eller skolbarnsomsorg och skola bör det viaske föräldrarna eller
med deras uttryckliga samtycke. Ett arbetssätt där ingen arbetar
över huvudet den andre skapar respekt tilltrooch till verksam-
heterna hos föräldrar och barn. Sekretesslagen bygger respek-

för den enskildes integritet.ten Det myndighetenär börsom an-
sina rutiner efter detta.passa

Vi redovisar dock skäl för sekretesslagen bör över vadatt ses
gäller reglerna för integrerad skola-skolbarnsomsorg. Vien anser
det olämpligt och i praktiken närmast omöjligt ha olikavara att
former sekretess för såpersonal arbetar i nära samverkanav som

i integrerad skola-skolbarnsomsorg. måstePersonalensom en
omfattas Sekretessregler. Med hänsyn till integre-av samma att en

fårrad verksamhet närmare kunskap barnen och familjernaom
skolan bör Sekretessregleratt socialtjäns-anser samma som

Sekretesslagen bör ändras dennaten. punkt skolansatt per-
fårsonal inte röja uppgifter förhållandenenskilds personligaom

stårdet inte klart uppgiften kan röjas den enskil-om att utan att
någonde eller närståendehonom lider men.

Riksdagen har redan beslutat förändringar i socialtjänstla-om
och skollagen gör det möjligt för kommunerna självagen som att

besluta sin nämndorganisation. Skollagens förändring trädde iom
kraft den januaril 1991. Förändringen i socialtjänstlagen träder i
kraft Frånden l januari 1992. såle-den tidpunkten detärsenare
des möjligt organisera skola och barnomsorg iatt t.ex. en gemen-

kommunal nämnd.sam
Skolan skollagen och skolbarnsomsorgen social-styrs av av

tjänstlagen. Det kan naturligt integreradmest attsynas vara en
verksamhet lag. Samtidigt finns det i socialtjänst-styrs av samma
lagen särskilt uttryckt för familjer.barn och En-ett utsattaansvar

vårligt mening är det i föroch sig möjligt framtidens integre-att
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till. Vihänsyn SOU 1991 54lagstiftningarflerahaverksamhet kanrade att ta
bör avgö-organiseras Sammanfattningfrågan skalllagstiftningenhuratt omanser

måldokumenten ipågående översynendensamband medi avras
socialtjänstla-aviseradeläroplanskommittén översynenoch den av

gen.
samladfrågan tillstatsbidragKommittén har övervägt enom
omfat-till denhänsynMedskola-skolbarnsomsorg.verksamhet

pågår kommunalekonomiskaistatsbidragsöversyntande som
föreslår statsbidragssystem.inget199020 vikommittén dir. nytt

oförän-medföreslår statsbidragssystemnuvarandei ställetVi att
grundskolanförstatsbidragssystemettillöverförsreglerdrade

specialresurs.särskildsom en
Vårt förslag

så integreradpersonal iändrasSekretesslagen bör att eno
social-får sekretessstarkaskola-skolbarnsomsorg somsamma

tjänsten.
skola-skol-integreradFrågan förlagstiftningenhur enomo

med densambandiövervägasorganiseras börskallbarnsomsorg
läroplanskommittén ochmåldokumentenpågående iöversynen av

socialtjänstlagen.aviserade översynenden av
oförändrademedbörför skolbarnsomsorgStatsbidrageto

budgetåretfr.o.m.för skolanstatsbidragetmedsamordnasregler
199293.

20



direktivKommitténs1 SOU 1991 54
Kapitel I

Bakgrund1.1

Skolbarnsomsorgskommittén haft uppgift följa, sti-har attsom
påskynda utveckling i riktning organisato-mulera och moten en

förriskt pedagogiskt samlad verksamhet skola och skolbarns-och

omsorg.
såväldir. 1för 198916, bilaga behandlarDirektiven arbetet

skolbarnsomsorgens utveckling och utbyggnad.skolans som
också förFör skolans del har det gällt ettatt ta omsorgsansvar

Är 1976sidan den direkta undervisningen. beslu-eleverna vid av
införandet samlad skoldag.tade riksdagen om av en

frånverksamhet till skillnad skolans relativtFritidshemmens är
Ambitionsnivån1980-talet.vuxit under ochDen har snabbtny.

formerna för skolbarnsomsorgen varierar dock starkt mellan lan-
kommuner.dets

Samarbetet och barnomsorg har tidigare behand-mellan skola
lats i olika utredningar.

fritid SOUBarnstugeutredningens betänkande Barns
låg-197442 föreslog bl.a. till och mellanstadieskolor lokal-att

mässigt hemvist för behövde heldagsomsorganknyta de barn som
särskilt för sin utveckling. Samtidigt kun-eller stöd och stimulans

dåde skolans lokaler bli för allmänna fritidsverk-dencentrum
bostadsområdet.samheten, föröppet hus, alla barn i Utred-ett

elevvårdskonferensen samarbetsforumningen betonade försom
från olika konferens blipersonal verksamheter. Denna kunde ett

naturligt forum, olika fick tillfälledär personalgrupper mötaatt
varandras behov och utveckling och möjlighetersynsätt barns

planera de insatser kunde behövas för barnets hela miljö.att som
från197453betänkandet Skolans arbetsmiljö SOUl ut-

redningen skolans inre betonades skolan börarbete attom ses
bostadsområdetsdel kommunens förochsom en av resurser ar-

bete med barn och Det bör därför intresseungdom. ävenvara av
för andra skolstyrelsen utnyttja skolmiljön för insatserän att som

nå område.syftar till alla inombarn och ungdomar Utred-att ett
ningen visade flera förskäl talar utveckla skolansattsom ar-

mångsidigt innehåll.riktningbetsdag i varieratochmot ett mer
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möjlig-ökadeoch 54barnen SOU 1991bättrebl.a.skulleDetta omsorg omge
förelevernas Kapitel 1skulle ökaträning. Manför social egetheter ansvar

svårighetermedbarnskolmiljön kunnaiuppgifterskilda samt ge
med kontakt-för samtalutökad tidläxhjälp ochstödundervisning,

läraren.
så detutformasbordeskoldagenbetänkandet uttalades attl att

användai skolantid eleverna ärunder denmöjligtblev att resur-
sti-åtgärder god ochkantillsammansför alla de ge ensomserna

skoldagen,helhetssynskulle fordramulerande miljö. Detta en
friamedkombineradesform lektioneraktiviteter ifastadär av
in-utformadeoch lokaltfriavarierande slag. Dessaaktiviteter av

stödjamåste sko-viktiga och bordemycketbetraktassatser som
måste hela derasomfattaelevernaarbete. Skolanslans omomsorg

fria aktiviteterfasta ochUppdelningenunder skoldagen.tid
ansåg antaltvå Genom bestämtutredningen.syften,haskulle ett

i alla skolorförutsättningar föraktiviteter skulle skapasfasta en
aktiviteter skulleGenom friaförreferensram eleverna.gemensam

utformninglokalanpassadinitiativ ochför lokaladet utrymmeges
verksamheten.delar avav

såväl bor-fria aktiviteterfastaföreslogsbetänkandetI att som
ingå skulleDärigenomi skolans verksamhet.i skoldagen ochde

alla ele-bli samlad skoldag, däri gradskoldagen högre än nu en
måltider vila skulle ha till-tid för ochlektioner ochförutomver

ocksågång bordesamlade skoldagentill fria aktiviteter. Den ge
hadevilka tider skolanuppfattning underklarföräldrarna omen

ansågskoldagens omfattningBeträffandebarnen. ut-omsorg om
fast-möjligt och inte heller önskvärtredningen det inte attvara

omfattning skoldagen. Kommu-giltigskolorställa för alla aven
rektorsområden inom har oli-kommunenskildaoch även enner

skifta och elevernasarbetstider kanka Föräldrarnasstruktur. re-
seavstånd omfattning borde där-Skoldagensolika.till skolorna är

för vissainomför i kommunenSkolstyrelsenavgöras ramenav
utformningbordemaximi- och minimivärden. Den sammages

föräldrar kommerochden vistelsetid vilkenvid barn att varasom
från slutbörjan ochskoldagensförförskolan. tiderVäxlandevana

under olika undvikas.veckodagar borde
från Fritidshemskommittén Skolbarnsomsor-l betänkandet

medarbetetförgen SOU kostnaderna198512 framhölls att
bli bättrebarn och verksamhetenoch sänkasungdom kunde ge-

lokal-personal. Enverksamheter ochsamordna lokaler,attnom
utnyttjasöktemässig innebära kommunensamordning skulle att

såplaneradenybyggnationde lokaler vidfanns eller attensom
pågick vidverksamheteranvändas förlokal kunde somsamma

in-samordning skulleverksamhetsmässigolika tider dagen. En
olikaochsättbättrenebära användespersonalen attettatt
vida-betonadeUtredningenvarandra.verksamheter kunde stödja

imålen båda skola-skolbarnsomsorgverksamheternaför deattre
samstämmiga.ärstort sett

22



ansåg Förskola-betänkande 1991 54Förskola-skolakommittén i sitt SOU
och skolaförskolamellan Kapitel IsamverkanSOU198522skola att

innehåll ochinriktas skapamåste alltmerfördjupas och ettatt
sådana i dettaEtt ledde är.barnenmöterarbetssätt somett som

fastställaborderiksdagenföreslogutredningen bl.a.blev attatt
mål skola.förskola ochförgemensamma

framhålls skolansskolbarnsomsorgskommitténs direktiv attl
för fritidshemmenpedagogiskaoch detläroplan programmet ger

behovoch barnsbarngrundläggandeföruttryck ursynsamma
visarArbetssättenaspekter.såväl pedagogiskasociala trotssom

i direktiven.detolikheter, sägsdet storaupp
målbör hasamhälletvidaredirektiven attbetonasl att som

så långt möjligt till-skolbarnförheldagsomsorgbehovet somav
kompletterad medskolverksamhet,obligatoriskgodoses engenom

nåsmål för deinomskallOm dettaskolbarnsomsorg. re-ramen
enligtförfogande, dettill ärställatotalt kansamhälletsurser som

skolbarn-ochi skolanverksamhetennödvändigtdirektiven att
innehålls-såvälutsträckning kan växai större sammansomsorgen

organisatoriskt.ligt som
i propositio-regeringenharkommittén sitt arbeteinlettSedan

till riks-19909118, skrivelsenprop.skolanförAnsvaretnen
begränsaåtgärder ekonomin ochstabiliseraförOmdagen att

19909151 och ireg.skr.utgifternaoffentligatillväxten deav
frågorl99091100 avhandlatprop.budgetpropositionen som

område utreda.kommittén haftharberör det attsom

Utredningsuppdraget1.2

målframhålls skall hakommitténs arbetedirektiven att1 att som
och skolbarnsomsor-från i skolanverksamhetenhelhetssynen

godriktningpåskynda utvecklingen istimuleraoch mot engen
organisa-rationellekonomisktikvalitethögheldagsomsorg enav

tion.
för verk-huvudansvaretförläggaKommittén skall pröva att

redovisa för- ochi sitt arbetedärvidtill skolan ochsamheten
sådan lösning.mednackdelar en

pågående i kom-utvecklingsarbetetKommittén följabör det
erfarenhe-exempel ochförmedla godaolika sättochmunerna

står skol-utbyggnadinförtill andra kommuner avter ensom
hel-för braformer hurfunnitinteeller ännubarnsomsorgen en

hetslösning kan ut.se
sådana utvecklings-kommittén initierastödja ochVidare bör

förförebild kommunerna.tjänaprojekt kan somsom
också iändringar de reglerbehovetKommittén bör utreda av

förut-för skapaoch skolbarnsomsorgenför skolangäller attsom
Även frå-sådan redovisatsutvecklingförsättningar ovan.somen

behandlas.personal börutbildning avgan om

23



ámirâm
. vggçestrçmráksáñnxa
..

iåâåtåiäååâii
y ;gøáxâäâiiêâráâarâw;

zsfmástáaársâeøcábøzâ
L 3132333592233

v..



1991 54arbetssätt SOUKommitténs2
Kapitel 2

Inledning2.1

ochstimulerafölja,varitdirektivenVårt enligtuppdrag har att
förverksamhetsamladpåskynda i riktningutveckling mot enen

nåUtgångspunkten varithar attskolbarnsomsorg.skola och en
utbildning ochför barnsinsatsersamhälletsförsamlad lösning

mellanstadieåldrarna. ungdo-ochBarnsIåg-främst ochiomsorg
organisationsfor-existerandeoberoendeverklighet, avegenmars

Vårt varitvårt hararbetssättarbete.styrande förvaritharmer,
försöksverk-tidningsutgivning,utåtriktat. Konferensverksamhet,

och intresseorga-företrädarekommunalamedoch mötensamhet
anspråk. ivår Vi hartid ideltagitnisationer har or-stor aven

utveck-föraktionsgruppmening fungerategentligadets som en
skoIa-skolbarns-samladinnehåll förorganisationochling enav

Även landets kommunerfinns iaktivitethögaden somomsorg.
skola-skolbarns-samverkanochsamarbetetutvecklingenkring av

utåtriktat arbetssätt.motiverathar ettomsorg
kommit-situationenframhållit kapitel 1 hariredanSom
arbetetsregeringsförslag underområdeténs förändrats genom

i proposi-regeringenarbete hargång. kommittén sittinlettSedan
tillskrivelsen19909118, iprop.skolanförAnsvarettionen

och begränsaekonominåtgärder stabiliseraförOmriksdagen att
i19909151 ochutgifterna reg.skr.offentligadetillväxten av

frågoravhandlat199091100prop.budgetpropositionen som
område haft utreda.hardetberör attsom

Konferensverksamhet2.2

kommitténsinslag iviktigtutgjortharKonferensverksamheten ett
apriltvådagarskonferenser ii LyckseleVi hararbete. arrangerat

i1990 ochnovemberii Ronneby1990,Karlstad i oktober1990, i
uppfölj-harjanuari 1991. DessutomiSollentuna arrangerat en

ifebruari 1991ikonferensenförstatill denningskonferens
kommunpolitiker,varitUmeå. harkonferensernaiDeltagare
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fråntjänstemän skola skolbarnsomsorgoch SOU 1991 54samt representanter
för utbildningarna och personalorganisationerna. Sammanlagt har Kapitel 2

frånhaft drygt 800 deltagare 200än kommuner.mer
Syftet med de regionala konferenserna varithar erbjudaatt

möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommuner. Halva tiden
frågorhar ägnats diskutera i förväg utsända kring samarbe-att

mellan skola och skolbarnsomsorg. En sammanställningtet av
gruppdiskussionerna bifogas bilaga 3 till betänkandet. Densom

åtövriga tiden har ägnats anföranden och presentation av samver-
frå-kansprojekt. Uppslutningen kring konferenserna tyder att

skola-skolbarnsomsorg har mycket aktualitet i destorgor om en
flesta kommuner.

ocksåKommittén har varit arrangör eller medarrangör till and-
konferenser redogörs för nedan.ra som
Endagskonferens för platschefer i Stockholm för utbytaatt er-

farenheter integrerad verksamhet skola-skolbarnsomsorg.av
konferensEn miljön i morgondagens skola i samarbeteom

med skolöverstyrelsen, socialstyrelsen Svenskaoch kommunför-
månadsskiftetKonferensenbundet. hölls Göteborgi i maj-juni

1990 och samlade 60-tal deltagare. Syftet belysa bety-ett attvar
delsen den fysiska miljön utformadär väl och stimu-attav ger

ocksålans, belysa planeringsprocess där barn in-ärattmen en
blandade och möjlighet delta.attges

1990l december kommitténanordnade konferens fri-en om
tidspedagogernas yrkeskompetens. Konferensen hölls i Katrine-
holm med 50 deltagare, 30-tal aktiva fritidspedago-ettca varav

Övriga frånkom kommunal ledning, utbildning, forskningger.
och fackliga organisationer.

fåttGenom konferensverksamheten har erfarenheter och
synpunkter samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg.
Många långt,kommuner har kommit andra bitär våg ochen
några bådainleder just sitt arbete i syfte de verksamheternaatt
skall närma sig varandra.

2.3 Tidningen Samverkan

Kommittén har under utredningstiden givit tidningut en egen
SAMVERKAN helhetssyn barn. Fyra har hit-en nummer-
tills utgivits. femteDet och sista i samband mednumret utges
detta betänkande.

l det första kommittén, direktiv,presenterades dess le-numret
fråndamöter, sakkunniga, sekretariat.och Reportage oli-experter

samverkansprojektka mellan skola och skolbarnsomsorg fanns i
två. dubbelnummerNummer tre ett utrym-nummer var som gav

för debattartiklar olika delar arbetet medseparatame sex om av
samverkan skola-skolbarnsomsorg. Mellanstadieverksamheten och

fritidsgårdsverksamhetde äldre barnens behandlades i det fjärde
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också intervjuer med 1I 54innehöll SOUtidningen. Det personernumret av
Karlstad.skolbarnsomsorgskommitténs konferens i Kapitel 2deltagit isom
samtidigtSamverkan kommertidningensista utEtt nummer av

innehåller besammanfattningbetänkande. Detdetta avensom
våra förslag.tänkandet och

Projektansökningzir2.4

till regeringenförslaglämnaKommittén haft i uppdraghar att
från socialdepartementetanslagsmedelsärskildafördelning av

till utvecklingsarbeteutbildningsdepartementetoch samver-om
65 ansök-utredningstiden harUnderskola-skolbarnsomsorg.kan

beviljat 35inkommit, regeringenprojektmedelningar varavom
2 beskrivs kort042 000 bilaga6 kr. lbeloppsammanlagttill ett av

fått medel.projektde som

i övrigtarbetesammanträden ochKommitténs2.5

någravidharsammanträden. DeKommittén haft trettiotalhar ett
pågått,utvecklingsarbetedärförlagts tilltillfällen t.ex.orter

Då sammanträdenaharKatrineholm.Sundbyberg ochLund,
ansvariga.lokaltdiskussioner medmed besök ochkombinerats

samtliga kommu-enkätundersökning tillgenomförtVi har en
med skolbarnssamverkanlokalskolchefer skolplanen,omners

åldersblandad redovisasundervisning. bilaga 5loch re-omsorgen
undersökningen.sultatet av

produktionbeviljats till socialstyrelsensharMedel av en un-
be-DenskoIa-skolbarnsomsorg.dervisningsfilm samverkanom

i oktoberi SollentunaBarnomsorgsmässanpremiärvisasräknas
1991.

fackligamed dehaft överläggningarharUnder arbetet orga-
haft dis-Vi haroch Skola.Riksförbundet Hemochnisationerna

Fellessekretzi-iutredning Norge,med motsvarandekussioner en
studieresorKommittén gjortharskolefritidsordninger.förriatet

Danmark, Italien och Norge.till
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S4definitioner 1991SOUochNågra begrepp3
3Kapitel

Inledning3.1

skolbarnsomsorgsområdet harinombenämningarochBegrepp
be-finnakommittén prövat attiVi hartiderna.varierat genom
ochskolbarnsomsorgensbeskriverentydigt sättettsomgrepp

före-begreppSkolbarnsomsorgverksamheter. somolikaskolans
Skolbarnsom-betänkandeFritidshemskommittén i dessslogs av

avsåg skol-medFritidshemskommittén198512.SOUsorgen
ibeskrivs7-l2-åringar so-förverksamhet somallbarnsomsorg

13,ungdomochbarnomsorgeravsnittcialtjänstlagens omom
fritidshemskommit-enligtbedrivsSkolbarnsomsorg§§.och 1715

fritidsverksam-allmänfamiljefritidshem,fritidshem,tén formi av
fritidshem.Öppetochhet

skolbarnsomsorgBegreppet3.2

i begreppetinnebördbredareprövatKommittén har även en
funnitdockVi harinbegripits.skolandär ävenskolbarnsomsorg,

skolbarnsomsorgensochskolansbeskrivasvårt praktisktdet att
ocksåVi harskolbarnsomsorg. eni begreppetsamlatformerolika

tidrimliginommöjligheten upp-attbedömningpessimistisk av
skolbarnsomsorgbegrepp,välkäntrelativtkringslutning ettatt

innehåll.nyttettges
ochskolaibedrivsi dagverksamhetdengällerdet somNär

fritidshemskommit-tillanslutavalthar att ossskolbarnsomsorg
familjefri-begreppetundantagfrån med1985definition avténs

familje-begreppetvedertagnadetanvänderställetltidshem.
daghem.

såle-ärskolbarnsomsorgsamhälletsdefinitionKommitténs av
allmänfamiljedaghem,fritidshem,formibedrivsdendes avatt

finnsformerdessalnomfritidshem.öppetfritidsverksamhet samt
eftermiddags-deltidsverksamheter,heltidsverksamheter,dessutom

klubbarverksamheter, m.m.
vårt be-skola. lbegreppetbeskrivaenklare attkanDet synas

traditionelladenmedvi begreppet synonymtanvändertänkade
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Ävenverksamheten i den svenska grundskolan. i skolan har det SOU 1991 54
årenemellertid funnits verksamheter omsorgskaraktär,genom Kapitel 3av

år ofta organiserade i form samlad skoldag. Detta in-senare av
ocksånebär begreppet skola kan inrymmaatt vissa former av

skolbarnsomsorg.
fleral avsnitt beskrivs nuvarande samverkansamarbete mellan

skola och Dåskolbarnsomsorg. verksamheter enligtavses ovan-
nämnda definition.

vårtUnder arbete har prövat flera olika begrepp skullesom
kunna beskriva den utveckling skola och skolbarnsomsorgav som
pågår i landets kommuner. l den utvecklade formen finnsmest

innehållsligt,det integration lokalmässigt, organisatoriskt ochen
ekonomiskt. l andra länder bl.a. Norge, Danmark Italienoch

sådankallas verksamhet för stårheldagsskola. Den fören ut-en
vidgad verksamhet. bådeUtvidgningen är pedagogisk, organisato-
risk och tidsmässig.

Kommittén har haft sin huvuduppgift följa, stimulerasom att
påskyndaoch utveckling ökad samverkan mellan skolamoten en

och skolbarnsomsorg. Denna samverkan kan olika form tillta
följd förhållanden.skilda lokala Benämningarna de olikaav
verksamheterna också.skiftar Samlad skoldag, integrerad verk-
samhet, någrasamverkan, heldagsskola är exempel mött.som
För inte onödigtvis skymmaatt mycket dynamisk utveckling,en
har valt diskussionen förmånatt tona begrepp tillner om nya

mångfaldenför lokala exempel.av

3.3 Andra begrepp

Barn med behov särskilt stödav

Begreppet barn med behov särskilt stöd definierades förstav av
barnstugeutredningen i betänkandet Förskolan del l, till de

svårigheterbarn vars kan ha sin grund i fysisk, psykisk, social el-
ler emotionell uppståttskada eller ha bristsituation igenom en
uppväxtmiljön SOU 197226. §I 15 socialtjänstlagen attanges
de barn fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskiltsom av
stöd för sin utveckling skall anvisas plats i förskola tidigare än

i 14 § första stycket eller med förtur anvisas plats i fri-som anges
tidshem, sådantinte barnets behov stöd tillgodosesom av an-

sätt.nat
vårtl betänkande har undvikit beskriva den häratt gruppen

för sig. De verksamheter beskriver är till för alla barn och skall
därefter. Detta såvälsynsätt uttrycks klart i socialtjänst-anpassas

lagen, skollagen i grundskolans och särskolans läroplaner. lsom
den svenska välfärdspolitiken är huvudtanken generellaatt genom
åtgärder skapa samhälle tillgängligt för alla medborgare.ett Det
är därför viktigt undvika segregering och särlösningaratt och i



sinakanalla 1991 54kvalitet SOUnormalverksamhetenshöjastället att
Kapitel 3tillgodosedda där.behov

Helhetssyn

grundläggandekanskeär denhelhetssyn ut-Begreppet mest
inom skolaverksamhetpedagogiskgångspunkten för samladen

så hela sektorninomför samverkanävenskolbarnsomsorg,och
inne-positivsig självthar iskola. Begreppetbarnomsorg en-

skalltill vadställningviktigtbörd. Det är att ta rymmassom
helhetssynen.inom

arbetardehelhetssyn innebärKommittén attatt sommenar
skalloch barnomsorgskolbarnsomsorgi skola,verksamheteni

och hän-hos barnetpersonlighetsutvecklingallsidigfrämja taen
utvecklingsnivåmiljö,socialadesssituation,helatill barnetssyn

påverkas vistasverksamhet dedenförutsättningaroch att av
så långtockså verksamheteninnebärHelhetssynen att som

karakteristiska dragochdenärmiljön,möjligt knyts till resurser
traditioner ochhistoriskayttringar,kulturellafinns där, t.ex.som

levnadsmönster.
skola-skol-isamtligainnebär vidareHelhetssynen att resurser

såväl organisatoriskafysiska ochbarnsomsorg re-sompersoner-
mål användaskanochverksamhetensför fyllatillär attsurser -

samlad enhet.tillflexibelt och gärna varvat en
verksamhe-förgrunddefinition helhetssynMed denna som

för dyna-förutsättningarskapasi skola-skolbarnsomsorg enten
individ ochmellansamspelaktivtkunskapstillväxt imisk ett om-

givning.





1991 54och SOUfamiljernaBarnen,4
Kapitel 4

samhällsutvecklingen

Inledning4.1

si-familjernasochbarnensöversiktlig bildhärVi skall avge en
koncentreraår. valtVi har attSverige under osstuation i senare

planeringförbakgrundområdenpå relevantaär avsomsom
några avseendenlskolbarnsomsorg.i skola ochverksamheten
länder.nordiskaandraockså isituationenmedjämför vi

präg-förskolaochfritidshemförpedagogiskaDe programmen
livsvill-utgångspunkt i barnensförhållningssättlas tarett somav

frånutgå denbörmed barnpedagogiskt arbetemedvetetkor. Ett
Grundsko-samhällsförhållanden leverbarnendemiljö och som

utfor-ochplanerasskallinsatserskolansbetonarläroplanlans att
särskiltförutsättningar. Ettutifrån aktuellavarje barns an-mas

svårigheter ochmedför barnbåde skola och barnomsorgharsvar
minoriteter.olikatillhörbarn som

och in-samhällsgrupperolikamellanvarierarvillkorBarnens
underlagåstadkomma bravårt land. För ettolika delar attavom
beskriv-måste generelladärförplaneringenpedagogiskaför den

lokalakunskapmedkompletterasvillkorbarnensningar omav
förhållanden.

mångasamhällsförhållanden göraskanBeskrivningar av
för olikagenomsnittstalredovisaväljerOm gruppersätt. attman

barnenssvenskadebildljusframträdersamhällsklassereller aven
lekonomiskt.kulturellt och ettsocialt,situationfamiljernasoch

överklass.jordenstvekantillhörperspektivinternationellt utan
vårt finnslandiochvästvärldenindustrialiseradei denävenMen

be-Sverige äribarnenDefamiljer.och utsattabarndet utsatta
uppvi-situationderasmånga länder,andraifärre äntydligt men
andraisituationbarnsmeddrag utsattavissa gemensammasar

barnensskola-skolbarnsomsorgikunskapbehövs omDetländer.
barn.stöd ävenadekvat utsattakunnaförsituation att ge

b
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jämförelseI med tidigare generationer svenska barn det främstär
förbättringarna i de materiella villkoren framträder. Mensom
samhällsförändringarna områdengäller betydligt fler familjer-än

ekonomi. I dag mångaväxer barn i samhälle iettnas upp som av-
seenden är annorlunda än deras föräldrarnär barn. Vuxnasvar
erfarenheter den barndomen kan därför inte tillräckli-av egna ge

insikter barnens verklighet. Familjeliv, yrkesliv och övrigtga om
åtskilda.samhällsliv fårär De flesta barn sällan direkta och kon-

kreta frånupplevelser vägen produktion till konsumtion ellerav
hur olika delar samhällslivet hör ihop.av

Variationen språk,är större än tidigare vad gäller traditio-nu
och värderingar i samhällets sociala och kulturellaner, normer

liv. I slutet 1987 fanns det 310000 barn med utländskt.ex.av
bakgrund. Av dessa 75 000 födda utomlands.var

Antalet barn och ungdomar i slutet 1990 880 000.lvar av ca
innebärDet dryg femtedel invånare årlandets 0-17att en av var

gamla i åldernslutet år1990. 1 7-12 fanns 583000 barnav ca
1990.

De flesta barn, 80 levde 198485 tillsammans medprocent,ca
bägge sina ursprungliga föräldrar. De allra flesta nyfödda barn

bådetillhör familj med och Under det förstaen mamma pappa.
levnadsåret hade ungefär ensamstående5 barnenprocent av en

Under barndomens lopp kommer antal barn skiljasmor. ett att
från föräldrarna. 198485 beräknades 28 16-17-en av procent av
åringarna frånha levt skilda frånföräldrarna. separationenen av

föräldrarna hade för tredjedel dessa skett i försko-en av ca en av
leåldern, för 7-12-årsålderntredjedel i och för ytterligareen en

tonåren. ensamståendetredjedel i Den modern eller fadern förblir
ensamstående.inte Mångaalltid fårbarn styvfar.ellerstyvmoren

åldrarna11 åralla barn i 0-17 levde 198485procent underav
ensamståendemed och 5 med styvfar. 2ochen procentmor mor

ensamståendelevde med far ochprocent l farmed ochprocent
Någon hade adoptiv- eller fosterföräldrar.styvmor. procent

Sammanlagt knappt 170000 barn, 9 samtliga, in-procent av
gick 1985 i s.k. ombildade familjer, dvs. familjer där eller bäg-en

föräldrarna frånhar förhållande.med barn tidigare s.k.lge ett
traditionella kärnfamiljer, familjer med sammanboende ochpar
endast barn eller adoptivbarnfosterbarn, ingickgemensamma
1,45 miljoner barn, 80 samtliga. till ensam-Barnprocentca av
föräldersfamiljen utgjorde 13 alla barn vilkaprocent av av
200000 levde med 35000och med far. Materialet hämtatärmor
från ULF, undersökningen levnadsförhållanden, frågorom vars
återkommer åttonde år. Den undersökningen fa-vart senaste om
miljeförhållanden gjordes 198485.m.m.



4.3 Familjernas ekonomiska resurser SOU 1991 54
Kapitel 4

Barnfamiljernas ekonomiska situation varierar beroende deras
sammansättning. Den ombildade familjen har det genomsnittligt
bra ställt. lnkomststandarden högre iär än den traditionella kärn-
familjen har mindre buffert i form förmögen-t.ex.men man av
het, bankmedel, villa eller fritidshus.egen

Barn till faktiskt ensamboende föräldrar lever under knappare
förhållandenekonomiska deän sammanboendes barn. lnkomst-

standarden lägreär och det finns sällan nettoförmögenhet överen
Över ensamståendes100 000 kronor. femtedel de barn hadeen av

någon gång året1986under förälder under mottagiten som so-
cialbidrag 5 de sammanboendes barn.mot procent av

4.4 Föräldrars förvärvsarbete

Hälsovårdshögskolannordiskl studie vid i Göteborg fram-en
kommer omkring 80 alla kvinnor i Norden för-att procent av

Köhler,värvsarbetar 1990. Förvärvsintensiteten högst blandvar
svenska kvinnor, eller 90närmare Av de förvärvsarbe-procent.
tande nordiska kvinnorna arbetar hälften heltid och hälften del-
tid. Av finskade kvinnorna 70arbetar närmare heltid.procent
Förvärvsarbete ovanligast i Norge.var

internationellt siffror,är detta höga villkoren år än-sett men
då ganska olika i de nordiska specielltländerna. Danmark och
Sverige har liten andel icke-förvärvsarbetande kvinnor prak-en -

småtiskt enbart de har mycket barn. I de övriga län-taget som
derna minstär femtedel hemma. Finskamödrarna kvinnorsen av
heltidsarbete sätter sin speciella prägel barnfamiljernas villkor i
Finland. Mödrarna landsbygden är i högre grad hemarbetande,

låginkomsttagare.liksom påver-arbetare och Antalet barnunga,
kar kvinnors förvärvsfrekvens.mest

Sammantaget konstaterar forskarna de nordiska familjernaatt
lever under olika tidspress. familjernaDe danska har högtyper av
förvärvsintensitet, de finska heltidsarbetar och de isländska har
obekväm arbetstid. De svenska familjerna har hög förvärvsintensi-

långaoch restider.tet
SCBsl statistik framkommer 1988i januari hade 80överatt

barnen i Sverige förvärvsarbete.hadeprocent ettav en mor som
Enligt arbetskraftsundersökningarna 82 förskole-hade procent av
barnen, 88 och 90de skolbarnen ll-procent procentav yngre av
l6-åringarna i arbetskraftsundersök-sysselsattmoren som var
ningarnas mening. Till de sysselsatta räknas alla viss mät-som en

frånva-ocksåhade förvärvsarbete, tillfälligtvecka deett som var
frånrande föräldralediga.arbetet, t.ex.
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allafjärdedelar198687 visarenkätundersökningEn att tre av
bodde ismåhus. ULF-studien 60bodde ii Sverige procentbarn
fjärde-kedjehus. Enelleri radhus14villa ochfriliggande procent

då ioftast hussåledes ochi hyreslägenhetboddedel barnenav
vanligtvåningar. det rättstorstädernaiBara atthögst tre var

hus.i högreboddebarn
socialgrupps-studien framkomnordiskaovannämndal den att

Sverige.ochi Danmarkboendeti är störstskillnaderna
Över ochi 4-5borbarnfamiljer i Nordenhälften alla rumav

från störreländernaandraskiljer sig deFinland attkök. genom
20-30medanexisterar,och kök knappt4-5bostäder än pro-rum

bostäder.störreländerna hari övrigafamiljerna decent av
lågut-Unga,storstadsproblem.Trångboddhet i första handär ett

genomgående oftarelåginkomsttagare ärocharbetarebildade
trångbodda länder.andra i allaän

genomsnittsbildhälsa4.6 Barns en-

från Sve-datajämför forskarehälsovanorSkolbarnsprojektetl
Öster-Wales ochSchweiz, Spanien, Ungern,Finland, Norge,rige,

AnnikaochMarklundsammanställd Ullarike. En rapport av
från datainsamlingenandradenvisar resultatenStrandell som ge-

WHOProjektet har1985-86 i Iänder.elvanomfördes status av
Collaborative study.

förståelsenökasyftet med projektet ärövergripandeDet att
inklude-livsstil. l dennamänniskorsoch kunskapenför ungaom

Undersök-värderingar.såväl attityder ochhälsovanor somras
Genomsnittsåldernåldersgrupper.frånbarnningen görs tre

år. skallUndersökningsgruppen13,5 15,5ochskall 11,5, va-vara
ålders-respektiveii landetför samtliga eleverrepresentativra

EVUPP-
ochhur barnredovisarundersökningendel iintressantEn

triv-grundläggandeResultatet dentrivs med livet.ungdomar av
bådeeleverna,selfrågan svenskaglädjande.Sveriges del Deförär

åldersgrupper, oftaremycketsamtligaflickor ipojkar och svarar
livet. Demednågra mycket brai trivsdeandraän stort settatt

internationella mönstretföljer detsvenska barnen gemensamma
ålder. Könsskillna-stigandetrivseln medallmännaden avtaratt

Wales ochSverige,olika länderna. lolika i dedockderna utser
Österrike i Övrigadetflickorna, medantrivs pojkarna bättre än
länder tvärtom.är

frågorockså harhur lätt barnenställde att prataForskarna om
sådant, Resulta-dem.verkligenmed olika oroarsompersoner om

jämförelsevis mycketharbarnenbild de svenskaattten avger en
andraallamycket lättare änfamiljerelationer. De har attöppna
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alla 541991lättast SOUoch nästan attproblemmed sin avprata ommamma
sina brö-med Kapitel 4lättasthar ävenDe pratasinmed attprata pappa.

detharspanska barnen,enbart deDet ärochder somsystrar.
ochgällervadsvenskadeavseende äni detta sys-bättre pappa

kon.
andraförhållandevis ovanligt haattdäremotSverige detär1

be-gäller vännerdetproblem. Närtill medvända sigvuxna att
mitten.iungefärsvenska barnenfinner sig de

bildmörkarehälsaBarns4.7 en-

bildljusväsentligti alltOvanstående hälsarapporter ger enom
detSverige. Menibland barnhälsangenomsnittligadenav

sammanställtharFolkhälsogruppenockså bild.mörkarefinns en
viktigaresultat ärbland barn. Flerakring ohälsastudierantalett

skolbarnsomsorgen.vårt samlademed denarbeteför
hälso-har15-304-åringar funnit procentharBland attman

skolål-i3525 ochligger mellan procentfrekvensenproblem och
genomgående vanligareförefalleravvikelserKroppsligadern. vara

Ögon-fetma.med undantagbland flickor,pojkar änbland av
svå-motoriskasjukdomar,andningsorganensöronsjukdomar,och
do-problembarnkirurgiskaochhudsjukdomarövervikt,righeter,

ryggdeformi-skolåldern allergier,förskoleåldern. ökar1iminerar
problem.psykosocialaochteter

nå-78 konstaterar198976, 77,SOU attAllergiutredningen
drabbaröverkänslighetsbesvär vartandraallergi ochform avgon

harskolbarnen4-6visarStudierskolbarn.tredje procentatt av
många eksem.besväraslikaoch10-20 hösnuva avprocentastma,

ökar.luftvägsallergiernaSpeciellt
förklarasöverkänslighetsbesvärfrekvenserhögaBarns avav

ocksåkanluftvägar. Barnochi immunsystemkänslighetderas ses
dåligföre andradedvs.indikatorer,biologiska reagerarsom

undermålig iluftkvalitetpekarAllergiutredningenmiljö. att
al-den högatillbostäder bidrarochskolormiljöer, bl.a.barnens

lergifrekvensen bland barn.
fram-från folkhälsogruppennämndatidigarel den rapporten

alla6,3 promille12000 ellergår barn1988i slutet avatt varav
vårdinsatsnågonföremål socialår formåldern för0-17ibarn av

ochbråk, skilsmässormisshandel, incest,från Alkohol,samhället.
underbarntillvanliga orsakeri familjen ärfängelsevistelser att

sexuellaoch över-år Misshandelsamhället.hand15 tas om av
9Studier tyderförekommer. procentbarn att avcamotgrepp

gångnågon förpojkarna3 utsattsflickorna och sexu-procent av
fall979års ålder. polisanmäldes 1198818föreella övergrepp av

barnmisshandel.772 fallbarn och 1sexuella övergrepp mot av
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finnsAtt det samband mellan ohälsa och livsvillkorett är känt se-
dan länge. del flesta länder i världen kan visa spädbarns-attman
dödligheten avspeglar olikheter i livsvillkor inom nation. Preli-en
minära resultat studier i Stockholm Göteborgoch tyderav att
socioekonomiskt underpriviligierade från låg-barn och barn s.k.
statusområden har högre tidig dödlighet än andra barn.

En studie olycksfall i Göteborg Nathorst 1982 visarav att
olycksfallsfrekvensen områdenär högre i med andel socio-stor
ekonomiskt ocksåMan finner lägre födelsevikt hossvaga grupper.
barn till föräldrar med lägre socioekonomisk Dessastatus. grup-

har samtidigt överrepresentation överviktigaper barn, ien av
skolåldern.synnerhet flickor i

l studie över 6000 barns utveckling Sundelin 1990 visadeen
sig socialgruppstillhörighet betydande 10-årsindikator vidvara en
ålder. frågal inlärning fanns det inte enda variabelom en som

oberoende socialgrupp. Skrivsvårigheter och allmänvar av tung
belastning beteendeproblem lågär vanligare i socialgrupp.av

4.9 Samhällsförhållanden och social segregation

Olika studier visar det finns socialatt snedfördelning i boen-en
det. Den svenska barnomsorgen belägen förhållandevisär småi
anläggningar knutna bostadsområdenatill enligt närhetsprincipen.
Socialstyrelsens Den sociala snedfördelningenrapport inom
barnomsorgen visar hur segregation i boendet ofta följsen av en
segregerad barnomsorg.

l socialstyrelsens Växa i välfärdsland 199013rapport redo-
visas undersökningar visar segregationen låg-inom skolan. lsom
statusklasser kommer det till flera lågstadiet,elever undernya
fler lärarbyten och mindre erfarna lärare. Skolforskarna Arnman
och Jönsson har följt enskilda skolklassers öden. Nästan 20 pro-

dagenscent grundskolebarn befinner lågstatusklasser.av sig i s.k.
Under 1970- och 1980-talen har skolsegregeringen ökat och elev-

med skolmisslyckandengrupperna har vidgats.
Barn och frånungdomar arbetarhem eller lägre medelklasshem

är inte lika framgångsrika i skolan. De har inte självupp-samma
fattning, frånstöd och samstämmighet med skolan medel-som
och överklassbarnen.

Skolforskning visar arbetsklimatetatt är viktigt i skola. Deten
påverkar elevernas uppförande och betyg oberoende vilkenav so-
cial bakgrund eleverna har. Självmedvetna skolor med entusias-
tiska lärare har visat sig viktigare än vilken arbetsmetodvara man
använder Grosin 1989.

1 den tidigare nämnda Växa i välfärdslandrapporten visas
klara skillnader mellan barns levnadsstandard. Att leva i segrege-



områden segregerad försko-hänvisas till 1991 54innebär SOUrade att man en
också be-1 nämnsskola och skolbarnsomsorg. Kapitel 4la, attrapporten

fre-ZS-samhälle. användsBegreppetfaras väg mot ettvara
levnadsförhål-västeuropeiska debatten ochi denkvent attavser

förbätt-23 fortlöpandebefolkningenförlandena merparten av
Även13 efter. ialltmer släparmedan rapportengruppenras,

hälsovårdshögskolan 23-sam-från används begreppetNordiska
under vad kallarbarnfamiljerna lever30hälle. procent manav

basnivån illustrerar det s.k. 23-livskvalitet. Situationenför god
författarna.samhället, skriver

liv i äldre burgetjämfört barnensEva-Lis Bjurman har ett
15-årigvillaområde förortmed cirkaStockholm ennorr om

Avsikten med undersökning-staden.flerfamiljshus södermed om
på-Stockholmstorstadsegregationen ihuratt somenen var se

1981. undersökningenBjurman lfritidsvanorbarnsverkar
i olika segregeradebildnyanserad barnenframkommer om-aven

råden. leker ii söder störrevisar arbetarbarnenResultaten uteatt
Räkneramsor-rikt varierade.Deras lekar äreller mindre grupper.

många. lektra-för vidare folklore ochbär ochBarnenär uppna
Omflyttningar, vuxenin-barnkultur.ditioner. De har egenen

planeringkommunal hotarförbud ochblandning, attvuxna
gården, för levandeförutsättningenbarngruppenspränga en

barnkultur.
Stockholm le-familjerna ibättre situeradetill deBarnen norra

bådetvå två. innelekaroch inne. Deraslekerhelst och Deker ute
förekom-regellekarutvecklade arbetarbarnens. Deänär sommer

skolgården. ovanligt bar-Efter skolan är detleks attmestmer
dessa barn leverBjurman visarisamlas större ettattgrupper.nen

känner väl och medi omgivning deliv. De växertryggt upp en
familjer, släkt och kontakterhar helakänt länge. Dedevuxna

också framför socialt.instängda, alltutanför familjen. deMen är
frånhårt föräldrarnaliv med höga kravlever inrutatDe ett

och duktighet.prestationer
gårdenpå skydd ocharbetarbarnensutgörBarngruppen trygg-

sighär lär deutvecklas styrka och solidaritet,het. Här sortsen
får kollektiv träning i ställettill sig själva. desaklig distans Här

finns frihet utveck-prestationsinlärning. Härför individuell atten
ekonomiskttiden, dei stället för helakultur att somegenen

priviligierade med kultur.barnen, matas

uppgiftskolbarnsomsorgens4.10 Skolans och

för Skolanalla. ärskall öppnaSkolan och barnomsorgen vara
och barnomsorgobligatorisk för alla barn. skolaAttdessutom
för dem harskall särskiltomfattar alla barn och ta ett somansvar

solidari-demokrati-,livssituationer ligger i linje med deutsatta
målpå.jämlikhetsmål vårt Dessasamhälle byggerochtets- som



portal-paragraf, den s.k. 54också 1991första SOUsocialtjänstlagensuttrycks i
Kapitel 4paragrafen.

allt sedanskolandokumenti officiellafinnsSamma synsätt om
års in-riksdagsbeslut1962års ochskolkommission att1946 om

nioårigsammanhållen sko-grundskola. lobligatorisk ochföra en
skalloch denalla barntill förskolan är attläroplan sägslans att
har.förutsättningar barnolikatill desin verksamhet somanpassa
möj-ochfördelningojämlikfortfarandeDet är resurseraven

tidigarevårt Folkhälsogruppen,land.iligheter för barn som
barnverksamheter församhälletstill,hänvisat konstaterar att

m.m.socialtjänst,PBU,skola,BVC,ungdom barnomsorg,och
så kompenserasbarnnår rollstödjandetill sininte att utsattaupp

familjesituationen.för brister i
riskerarverksamheternakommunalai deNedskärningar att

kvalitetsnivånhårt. allmännaOm densärskiltdrabba barnutsatta
vidta sär-riskerarskolbarnsomsorgi skola ochsänks attman

Regeringenstöd.särskiltbehovför bl.a. barn medlösningar av
19909118prop.skolanförpropositionen Ansvaretibetonar

decentraliseratutvärdera effekternanödvändigheten ettatt avav
för skolan.ansvar

effek-motverkauppgift,skolbarnsomsorgensSkolans och att
utslagning ochförhindra socialsocial segregation,terna av en

ihögaktuell äveni livet för barnen, ärtill godmedverka starten
1990-talets Sverige.
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1991 54Skolbarnsomsorgen SOU5 - Kapitel 5
ochdimensionering

personalresurser

1971-1989Utbyggnad5.1

Är år ochåldern i fritidshem7-12 plats19000 ibarn1971 hade
båda former-mellan defördelningjämnfamiljedaghem. Det var

År för skolbarnfamiljedaghemfritidshem och1989 hade vux-na.
två barnentredjedelar161000 barn. Drygtomfattatill avatt

övrigai daghem,utvidgade syskongrupperochfritidshemfanns i
l.diagramfamiljedaghemi

Ãr åråldern 7-9 fri-isamtliga barn31973 hade procent av
år16familjedaghem.plats ioch 3tidshemsplats procent senare,

utvid-7-9-åringar fritidshem ochimed platsandelen1989, hade
iAndelen barn32tilli daghem ökatsyskongruppergade procent.

till 16hade ökatåldersgrupp familjedaghemplats imeddenna
procent.

7-9-åringarna skolbarnsomsorg.1989 ifanns48 procent av
O-Ö-åringar i barnomsor-finnsandel detlikaDet är stor somen

3-6-åringarna. 64andel änlägre procentdet är avenmengen,
familjedaghem.i daghem ellerplatshadeden senare gruppen

åråldern 10-12 hariandel barnlitenEn mycket genomav
Är 1973 hade låren i skolbarnsomsorgen.haft plats procent av

1989familjedaghem,åldrar i fritidshem ellerplatsi dessabarnen
det 7 procent.var

utgjordes10-12-åringarna i skolbarnsomsorgenStörre delen av
åldrari dessatioåringar. 21 500 barn14000 totalt1989 caavav

tioåringar 23.var
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år 1971-19897-12 i skolbarnsomsorgDiagram 1 Barn 1991SOU 54
Källa S 10 SM 9001 Kapitel 5
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Hirvärvsarbelc

årålderni förvärvsarbe-harn 7-9mödrar med80 procent varav
ÃRSYS, arbetade1988 SCB. 4l hade mödrartande procent som

många övri-deltid,arbetadeungefär lika hade mödrarheltid, som
timmararbetade mindre än lbhade mödrar4 perprocent somga

Över lfl-IZ-åringarnzi för-hade mödrar87vecka. procent somav
skol-kommunala2. dendiagram Utbyggnadenvärvsarhetatle av

färre i de lägremedfört barndet ärbör haharnsnmsorgen att
hand ellerskoläldrarna till klara sighänvisadeiir att egensom

denär slut. Närform när skoldagenosäkerhar omsorgavsom en
år7-l0 iförharnomsorgsundersökningen skolbarn un-senaste

bar-198283 det 15SCBdersökningen gjordes procent avvarav
från skolan.hand när de komsigfick klara egensomnen

mödrarförvärvsarbetandeåldersgrupper medolika2 iDiagram Barn
1968Källa ARSYS
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Sammanfattningsvis hade skolbarnsomsorgen 1989 kapacitet SOU 1991 54en
i förform platser 160 000över barn, vilket innebar knapptav att Kapitel 5

7-9-åringarnahälften IO-IZ-åringarnaoch 7 hadeprocentav av
iplats barnomsorgen.

5.2 Prognos för utbyggnaden till 1994

Kommunernas barnomsorgsplaner tyder det skulle finnasatt
minst 121000 platser i fritidshem åldern1994 7-9-år.för barn i
Familjedaghemsplatserna skulle räcka till 49000 barn i dessaca
åldrar. Vår bygger årenkommunernas planer förprognos

något1990-1994. Detta är minimiprognos eftersomav ett tret-en
tiotal kommuner inte har skickat in sina planer till socialstyrelsen.

Vid mitten 90-talet börjar de ökade barnkullarna göraav att
sig gällande i skola och skolbarnsomsorg samtidigt behovetsom

sexåringarskolbarnsomsorg för kommer Öka.av att
Vi har gjort följande Utbyggnaden skolbarnsom-prognos av

någotfortsätter lite högre än kommunernasatt barn-sorgen vara
Dåomsorgsplaner till 1994. skulle kunnadet finnas totalt 175000

platser i fritidshem och familjedaghem. Om räknar med attman
sexåringarna50enbart börjar skolan vid denna tid-procent av

åldernpunkt skulle 48 årbarnen i 6-9 kunna plats iprocent av
skolbarnsomsorgen.

En i stället årensbaseras direkt deprognos som ut-senare
byggnadstakt fritidshemsplatser årligen,9000 platserav men
minskning familjedaghemsplatser årligen1000 platser skulleav
resultera i plats för 201 000 årbarn i skolbarnsomsorg 1994. Med
den utbyggnadstakten skulle det bli plats för 55 bar-procent av

åldern år.i åren6-9 Under de har utbyggnaden Över-nen senare
stigit kommunernas planer.egna

5.3 Omfattning skolbarnsomsorgens olikaav
former

Utbyggnaden skolbarnsomsorgen varierar mycket i olika kom-av
Delar in kommunerna i efter tåtortsgrad, in-muner. man grupper

vånarantal och näringsstruktur finner i storstäderna 77man pro-
årbarnen 7-9 i fritidshem eller familjedaghem 1989.cent av

7-9-åringarLägsta andelen i skolbarnsomsorg hade landsbygds-
kommunerna med knappt 36 diagram 3.procent
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1989 S41991SOUår i skolbarnsomsorg7-9barnAndel3Diagram
1990-1994BarnomsorgsplanernaKälla Kapitel 5

_..._..____

for-olikahuvudsakligeni dag treskolältlern finnsibarnl-ör
daghemisyskongrupputvidgadfritidshem,barnomsorgmer av
år finnsåldern 10-12ibarnenfrämstFörfamiljedaghem.och

fritidsverksamhet.öppenformerolikakommuneri del aväven en
skolbarnförbarnomsorg som ex-formdenärFritidshem av

Antalet1.diagram1980-taletfrån mittenpanderzit mest av
utvidgadeochbåde familjedaghem sys-iminskatharskolbarn

ärDet1980-talet. ut-slutetsedan endaghemikongrupper av
fortsätta.veckling attutsersom

skol-iplatsÄr sjuåringzirnzi med52fanns1989 procent av
38och procenti daghem10fritidshem, procentibarnsomsorgen

familjedaghem.i

fritids-hem-fzznziljcdzrghaxnzFöraallting

för-gällerdetnärolika kommunermellanärVariationerna stora
Det-familjedaghem.fritidshem ochmellanskolbarndelningen av

Stockholms1länen.mellanjämförelserockså vidslår igenomta
fritidshemibarnen80fanns procentlänNorrbottens avoch ca

övrigtilänflertaletIfamiljedaghem.i20övriga procentoch ca
4.diagram60och40 procentmellanfritidshemiandelenvar
i Sve-barnomsorgendellitenutgörEnskild barnomsorg aven

fritidshems-ochÄr daghems-alla3,51989 drevs procentrige. av
kombinerade118ochfritidshemenskildaregi. 54enskildiplatser

Antaletskolbarn.1800daghem-fritidshem emottog caenskilda
år tilluppgick casammaenskild barnomsorgiförskolebarn

10000.
förskolor12922totaltfanns1989förSCB-statistikenlinligt

hadedessa12306landet.helazinlåiggningar i avfritidshemoch
primär-28ochskolstyrelse2 annanhuvudman,socialnâimnd som
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3|7landsting, 541991drevs souanläggningarstyrelsenåimnd. 8kommunal av
huvudman.enskild Kapitel 52llöråiIdrakuuperaliv och av annanav

på fritids-fördeladeår i7-l2 skolbarnsomsorgen4Diagram Barn
länen 1989olikailhmiljedaghem deochhemdaighcm

Källa 9001S l0 SM

oioaoaoaosoaomaoaoioo J

26l6utgjordesI2922anläggningarantalettotala avAv det
1898daghemenbart6149fritidshem,renodlade var en-var

verksamhetsformer.flerainnehöll2259ochdeltidsgrupperhart
endast2040bestodfritidshemmenrenodlade en2l6 avdeAv

avdelningar. Res-två 69ochavdelningarhade tre458avdelning,
avdelningar.således eller flerfyrahadefritidshem49terande
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Öppen fritids verksamhet 1991SOU 54
Kapitel 5

Socialstyrelsen ihar enkät till barnomsorgsplaneringen 1990-en
frågat94 kommunernas planer för öppen fritidsverksamhetom

åldern årför barn i 10-12 ocheller kommunen hade planerom
någon sådan verksamhet. 101 kommuner de 251totaltav som

besvarat enkäten före juli någon sådan1990 de hadeattuppgav
form fråganverksamhet. 145 besvarade nekande och 5 kom-av

fråganbesvarade inte de hade Öppen fritidsverksam-muner om
het. 106 kommuner hade planer eller utveckla öppenatt starta
fritidsverksamhet under planperioden, 138 kommuner hade inga

fråganplaner och några7 besvarade inte de hade planer.om
Slår båda frågorna visar det sig 57man samman attsvaren

bådekommuner hade årÖppen fritidsverksamhet för 10-12barn
fortsattaoch planer utbyggnad. 41 kommuner svarat attsom

de hade någonöppen verksamhet planerade inte ytterligare. 50l
någonkommuner inte hade verksamhet fanns planer ellersom

pågick diskussioner för olika former öppen verksam-startom av
het. 95 kommuner någon sådanhar de inte hade verk-svarat att
samhet igångsättningoch de inte heller hade planer inomatt

åren.de närmaste
formerAv de för fritidsverksamhet nämns isom svaren en-

någonkäten är de vanligaste fritidsgårdar,form verksamhet iav
fritidsklubbar fritidsgårdarofta integrerade i och skolor ef-och
termiddagshem. Ofta bedrivs eller planerar socialnämnderna att

sådanabedriva verksamheter i samarbete med skolan, fritids-
någranämnden ioch fall kulturnämnden.även flera1 fall talas

överförande skolbarnsverksamheten till skolan. 1 hel delom av en
kommuner redan fritidsnämnden eller skolan för hela ellersvarar
delar den skolåldern,öppna verksamheten för barn i oftaav som
också års ålder.vänder sig till barn tiounder

5.4 Samlad skoldag

Samlad skoldag innebär alla elever i skola förutom lektioatt en
måltideroch tid för tillgångoch vila skall ha till fria aktivite-ner

SlA-utredningen årsSOU 197453 och 1968 barnstugeut-ter.
redning, förde fram förslaget samlad skoldag,gemensamtsom om
ville skulle samla och samordna för barn ochatt man resurser

skolgångenungdom, skapa regelbundenhet i och skolan skulleatt
större för skolbarnens fritid.ett ochta ansvar omsorg

Skolöverstyrelsens uppföljning samlad skoldag, omfat-av som
läsåren 198485, 198586 och 198687, visar ungefär hälftentar att

låg-,landets elever i mellan- så-och högstadierna omfattasav av
dan verksamhet. Skolan och föreningslivet. Kommentarmaterial.

SÖ,Läroplaner 1987105 fråntabellmaterial O-avdelningensamt
1987-07-17
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l huvudsak är det kommunalt anställda fritidsledarefritidspe- SOU l99l 54
dagoger för den icke schemabundna tiden. Därnäst Kapitel 5som svarar

frånkommer ledare föreningar främst idrottsföreningar och re-
ligiösa organisationer Skolvärdar, lärarassistenter och vaktmästare

ocksåarbetar inom verksamheten. föräldrarLärare, och elever ut-
nyttjas sällan ledare under icke schemabunden del skolda-som av

enligt skolöverstyrelsens uppföljning.gen,
långsammaEn viktig orsak till relativtden utvecklingen av

samlad skoldag kommunernas minskade ekonomiskaanges vara
De knappa svårtinnebär det ärattresurser. attresurserna enga-

Även lokalfråganföreningsledare svårdagtid.under kangera vara
föreningsgårdarlösa där inte har fritids- och i skolansatt man

närhet. Andra förklaringar inte framkommer i enkäten ärsom
motstånddet funnits ideologiskt den samlade skolda-att ett mot

begrepp företeelseoch i vissa kommuner.gen som
Antalet kommuner frånsom hade samlad skoldag minskade

läsåret 198586 till l98687 medan antalet elever omfattadessom
frånsamlad skoldag ökade 47 till Sl Andelen eleverav procent.

hade samlad skoldag Ökade i minskadelän, i länsom sexton tre
och i oförändrad i fem län.stort settvar

Största omfattningen hade samlad skoldag högstadiet, 64
lågstadietsAv omfattadeselever 41 och mel-procent. procent av

lanstadieeleverna 46 procent.
Skolbarnsomsorgskommittén gjorde under 1990 enkät tillen

landets samtliga skolchefer samverkan mellan skola och skolvom
frågabarnsomsorg. låg-En gällde samlad skoldag för och mellan

stadiet. 33 kommunerna hade samladprocent attav uppgav man
skoldag för dessa stadier.

Det finns endast mycket stöd för hypotesenett svagt att sam-
lad skoldag har mindre omfattning i län där skolbarnsomsorgen

några bådaär väl utbyggd och vice falll har typernaversa. av
verksamheter relativt omfattning. Det tordesett storen snarare

så mångafritidshemsverksamheten och dess ipersonalattvara
fall utgör viktig komponent i den samlade skoldagen. Somen se-

framgår de i kapitel 10 redovisade exemplennare av samver-
kan skola-skolbarnsomsorg det vanligtär bygger verkatt man

frånsamheten grund utgörs samlad skoldag.en som av en

5.5 Personalen

förskolorl och fritidshem fanns totalt 95 600 anställda 1989
årsarbetare.76 dagbarnvårdare455 Det totala antalet 31 000.var

8 år500 de anställda i förskolor fritidshemoch 1989 fri-hadeav
tidspedagogutbildning och 800nära fritidsleclzirutbildning. Perso-

med förskollärarutbildningnal uppgick till över 40 000 och drygt
38000 hade barnskötarutbildning. 197273 fanns 742 anställda i
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fri-medPersonal 1991fritidspedagogutbildning. 54SOUmedbarnomsorgen
från år 1981.i statistiken Kapitelspecificeras 5tidsledarutbildning

ochi fritidshemanställdantalet barnPersonaltätheten per --
jämförel-Försedan 1975.följande sättförändratsdaghem har

också och del-i grundskolanpersonalvi tagit medharskullsens
tidsförskolan.

anställd iAntal barn per

Är SkolaDeltitlsför-Fritidshem Daghem
lskola

244,91975 7,4 -
12,2 80814,2 177,31980

85861,414,3 101985 7,7
899010,9158,5 4,51989

tleltidsförskolaianställd. PersonalI totala antalet barnAnger det per
tvåoftast dag.barngrupperhar per

2 lärarpersonal.Endast

mellangår jämförabearbetningvidareMaterialet inte attutan
öppethållandetbetonasfritidshem. Det börförskola, skola och att

skall begreppetDärförverksamheten varierar.eller tiden för
närvarandeden faktisktpersonaltäthet inte tolkas persona-som

i allmänhetfritidshemoch harvid viss tidpunkt. Daghemlen en
årskurs 3 ii föroch tiden skolan är10-12 timmar dagöppet per

deltidsförskolanVerksamheten igenomsnitt timmar dag.6 per
pågår 3 timmar dag och grupp.per

fritidshemsiffror minskat ienligt dessaharPersonaltätheten
också 1980-ta-underkan konstateraoch ökat i daghem. Man att

Är 1981fritidspedagogfritidsledare ökat.let har antalet barn per
Årfritidspedagogfritidsledare.9,4fanns i verksamheten barn per

fritidspedagogfritidsledare.varje11,81989 fanns det barn
till vissi bemärkelse kanpersonaltätheten dennaMinskningen av
deltill visspersonaltäthet ochallmändel bero lägre enen
i dag-med skolbarn,arbetarfinns förskolläraredet t.ex.att som

syskongrupper.utvidgadehemmens
framgår personalfördelningeni bilaga 6tabellerna 8-11Av av

årsarbetare utbildning inommed olikarespektiveantal anställda
verksamhetsformer-olika1989 inom de1980 ochbarnomsorgen

också fördelningenvisasfritidshemsavdelningar. Därinkl. avna,
åren 1980utbildningarolikafritidshemsavdelningaranställda i

1989.och
fritidspedagog-fritidshemsavdelningar mediAndelen personal

något. barn-förskollärar-,Andelen medhar minskatutbildning
barnavårdsutbildning inkluderarellerskötar, manomannan -

Samtidigt harfritidsledarutbildning har ökat.personal med an--
barnavårdsutbildning mellanminskatformelldelen personal utan

skolåldernbåda åren. i daghembarn iantaletde Med tanke att
båda åren fri-andelenkunnaskulleökat mellan de anta attman

Andelen fri-inte gjort.vilket dentidspedagoger hade Ökat där,
något.i stället minskati daghemsavdelningar hartidspedagoger
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fördelade ellerAnställda1989.1980 ochFritidshemsavdDiagram 5 54SOU 1991
utbildning Kapitel 510 SM 9001Källa 128 S1981 ochS

77 1

i
§-

E11.1máz g
m m

Jiaumaiaaiaaomsiosuuzoik
År barnskötarutbildning ochmed300 anställdafanns 41989 ca

deFörår fritidshemsavdelningar.åldern 7-12 ii97 80 barnca
be-skulle detdaghemsavdelningari12000 skolbarnenomkring

1989. Antalet barn-530 barnskötarefunnitsräkningsmässigt ha
år där-skulledettaiinbegripna skolbarnsomsorgskötare som var

fritidshemi10000 skolbarnuppgå ytterligare4830. Medtillmed
440 barnskötare.år ytterligareskulle det behövasoch daghem per

skolbarnsomsorgenalltså ibarnskötarutbildad personalTotalt kan
Är 1992 skulle5200år ha utgjort drygt1990 beräknas personer.

anställda.6000omfatta överpersonal kommadenna att

Sammanfattning5.6

ökatplats i skolbarnsomsorgenmedantalet barnSedan 1971 har
Är 7-9alla barnfrån 1973 fanns 6000.19 000 till 161 procent av

Är alla48omfattadesår 1989i skolbarnsomsorgen. procent av
någon fritidshem,ålder skolbarnsomsorg,formi dennabarn av av

familjedaghem.elleri daghemsyskongrupputvidgad
åren litenåldern mycketår10-12 haribarnenAv engenom

sig I1973 rörde deti skolbarnsomsorghaftandel plats pro-om-
Dessut-barn.inskrivnagäller7 Detta1989och procent.cent om

kommuner.i fleraverksamhetfinns öppenenom
Är 7-9-åringarna 87och procent1988 86hade avprocent av

flertalet 16förvåirvsarbetade,10-12-åringarna mödrar varavsom
fortfarandeinnebär storeller letvecka att entimmar mer.per

harmödrarförvärvsarbetandemedskolbarnendel de yngreav
då198283, denskolfri tid. senasteunderform omsorgannan av

skolåldern,iavseende barngjordesbarnomsorgsundersökningen
år heltsigåldern 7-10 klaraibarnen egenfick 15 procent av

från skolan.hand de komnär
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årens detutbyggnad visar 54baserad de SOU 1991En attsenasteprognos
åldern 6-9barn ifinnas plats för 55skulle Kapitel 5komma procentatt av

6-åring-år 50i skolbarnsomsorgen procentantar att avom man
1994.börjar skolanarna

i kom-varierar avsevärtskolbarnsomsorgenUtbyggnaden av
7-9-åringar ii skolbarnsomsorgenandelenHögst ärmunerna.

lands-36 harandelenstorstäderna 77 Lägsta procentprocent. --
bygdskommunerna.

ökatform harFritidshem den barnomsorgår mest un-somav
Är 7-9-år-13 landets alla19801980-talet. hadeder procent av

i familjedaghem.9 hade platsi fritidshem ochingar plats procent
År i fa-i fritidshem och 161989 32 platshade procentprocent

Även skillnader mellanavseende finnsi dettamiljedaghem. stora
hadelänStockholms och Norrbottenskommuner. lolika typer av

år i fritids-plats7-9 i skolbarnsomsorgen80 barnprocentca av
40andel mellanövriga fritidshemsbarnensflertalet länhem. l var

60och procent.
Är 118 kombineradefritidshem och1989 fanns 54 enskilda

skolål-1800 iför barnfanns platsdaghemfritidshem. l dessa ca
dern.

1990gjorde i börjansocialstyrelsenSvaren enkät avsomen
fritidsverk-öppenrelativt kommuner harvisade satsatatt

sådanåldern år. verk-i 10-12 Församhet speciellt riktad till barn
utgår van-medstatsbidrag till kommunerautomatisktsamhet ett

lig fritidshemsverksamhet.
läsåren 198586 och198485,omfattadeSamlad skoldag

198687grundskolan.ungefär hälften landets elever i198687 av
samladinbegripna i928 400700 landets totalt elever471 avvar

sådan hadelänenverksamhetandelen elever iskoldag. Högsta av
Västmanland medmed 82 och den lägstaNorrbotten procent en-

10dast procent.
64högstadiet däromfattningen hade samlad skoldagStörsta

lågstadietssådan ele-erbjöds verksamhet. Avelevernaprocent av
mellanstadiets 46omfattades 41 och procent.procentver av

Är fritidshemoch1989 utgjordes personalen i förskolor to-av
fritidspedagogutbildning och nära96 600 8500 hadetalt varav

mins-800 i fritidshem harfritidsledarutbildning. Personaltätheten
Årdå 1989fanns anställd.kat sedan 1975, det 7,4 barn varper

varjebarn8,5 varje Samtidigt har antaletdet barn anställd.
fritidsledarutbildning ökat, dvs.anställd med fritidspedagog- eller

fritidshemsverksamhe-personaltätheten ii det avseendet haräven
Sådana några kvalitets-beskedminskat. uppgifter inteten omger

anledning närmareutvecklingen i verksamheten borde attmen ge
fungerar.studera verksamhetenhur

fritidspedagogutbildningSamtidigt andelen personal medsom
åren 1980 1989 har detmellan ochminskat i fritidshemmenhar

och barn-med förskollärar-skett ökning andelen personalen av
barnavårdsutbildning inkluderandeskötarutbildning samt annan
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fritidsledarutbiIdade. l fritidshemmen har under denna tid SOU 1991 54perso
formell utbildning minskat.nal Kapitelutan 5

beräkning visar 4800 med barnskötarutbildning[in att ca var
Ãrexkl. familjedaghem 1989.sysselsatta med skolbarnsomsorg

sådan uppgå1992 skulle till 6000personal kunna komma att an-
ställda.
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tidigiutveckling 1991 54SOUOm barns6
Kapitel 6

skolålder

utvecklingteorierolikaInledning6.1 om-

karakteriserar barnsvad det är ut-handlarkapitelDetta somom
denhär7-l2-årsåldern. utvecklingMedfrämst iveckling, menas

förstå sig istånd och orienteraialltbarngör attmersomprocess
förmågagradvis barnetsökarutveckling attGenomomvärlden.

behöverförhållande För dettaandra.tillindivid iegenagera som
tillfällefärdigheterochvissa kunskapersigtillägna samtbarn

praktiken.itillämpa dessaatt
utveckling-huroch bedömaolikaflera sättfinnsDet att se

utvecklasbarninnebärsynsättstimuleras. Ettoch attsker aven
förutbe-naturligt ochindividvarjeinomvad sker ettsom

knoppförst blirblommanärstämt sätt. Barnet ensommognar,
förkallasbrukarslå synsättDettai full blom.för sedan utatt

mognadsteori.
skerutvecklingenvidtonviktenläggersynsättEtt att ge-annat

huvudsakli-detutvecklasBarnetaktiv stimulans. attgenomnom
inlärningsteori.utifrån.får kallassynsättDettaimpulsergen

självajust vidtonviktenteoribildning läggertredjeEn samspe-
tillkällanomgivningen ärochmellan barnet ut-Interaktionenlet.

växelspe-i ochständigtveckling. Utvecklingen äger styrs avrum
utvecklingstcoriinzeraktionistzlskaindivid-omgivning. Dennalet

och skolbarnsomsorg.skolavunnit gehör i dagenshar stort

utvecklingi barnsNågra viktiga drag6.2

emotionell,motorisk,fysisk,iutveckling kan delasBarns upp
närautvecklingen äraspekterkognitiv social. Dessaoch sam-av

aspek-socialahelhet. Denbildarvarandra ochmanflätade med en
skola-livperiod i barnsunder denframträdandeär somten mest

med.arbetarskolbarnsomsorg
in-tidigarekunskapsutvecklingen harochintressetMycket av

småbarnsåren. förstärDetutveckling underriktats barns un-
karak-åren vadökatmedvetenhetender de senaste somomsom

skolåren. l dagunderutvecklingoch ungdomarsteriserar barns
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7-12-årsåldern i högsta grad är för barnet intensivvet att SOU 1991 54en
måsteutvecklingsperiod. Barnet samspelet med omgiv- Kapitel 6genom

ningen förhållningssättlära sig handlingsmönster och till omvärl-
den. Barnet formas till samhällsmedlem föräldrar, syskon, släk-av
tingar, kamrater, pedagoger och andra de kan tän-personer som
kas ha förebilder. Alla dessa har inflytande, medvetet ellersom
omedvetet, barns socialisation. stårBegreppet socialisation
för hela den varigenom individen lär sig utveckla beteen-process
den brukliga rådandeär och allmänt accepterade enligt desom
värderingarna i samhället.

Utvecklingen sker alltid i relation till omgivningen. Barns upp-
växtmiljöer har därför betydelse.stor

6.3 Utvecklingsekologi

ingårDe olika miljöer barn i hänger ekolo-som ettsamman
giskt sätt. En amerikansk forskare, Urie Bronfenbrenner, har ska-

modell för hur dessa sammanhangpat Eftersom denen ut. ut-ser
vecklingsekologiska fåttmodellen spridning och betydelse förstor
förståelsen sambandet mellan individen och miljön väljerav att

återgekortfattat den.
framgårSom själva lägger den utvecklingsekologis-namnetav

ka modellen huvudvikten vid miljöns inflytande i samspelet indi-
vid-omgivning.

Barn utvecklar nätverk relationer till sin närmaste miljö.ett av
bestårDenna närmiljö flera mindre mikrosy-s.k.system,av

stem.
Efter hand barnet orienterar sig allt vidare i omvärldensom

ingåkommer det i allt fler mikrosystem, förskola, skola,att t.ex.
skolbarnsomsorg, grannskap och kamratgrupp. Nätverken i dessa

hängersystem med varandra och bildar mönstersamman som
påverkarmycket konkret utvecklingen.

Relationerna mellan olika mikrosystem, närmiljöer, bildar i sig
nivå,särskild kallas för mesosystem. Vi kanen som ta ett exem-

frånpel område.skolans Barns möjligheter till inlärning är nära
beroende god miljö, väl fungerande under andraav en en omsorg
delar dagen och samarbetet mellan hemmet och skolan.av

nivåNästa i det utvecklingsekologiska är sociala för-systemet
hållanden. Barn har inte påverkadirekta möjligheter dessa,att

tidigare påverkari kapitel 4men sett desom sociala villkoren i
utsträckning barnensstor utveckling. Bronfenbrennersl system

kallas sociala förhållanden för exosystem. Exempel ett exo-
är föräldrarnassystem utbildning och deras positioner i arbetsli-

vet.
Samhället bildar helhet för barns utveckling. Härsom en ram

sådanaspelar förhållanden in den tongivande kulturen, ideo-som
logiska, politiska, ekonomiska och historiska värderingar styrsom
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långsiktigt gälla 54kan SOU 1991Detsätt.utvecklingsamhällets t.ex. sy-ett
tillrelationundervisning i Kapitel 6på uppfostran,barndom, omsorg,nen

mak-kallassamhället Dettabetydelse ibarns systemetc.
rosystem.

ochforskaregivitmodellen harutvecklingsekologiskaDen
förstå socialtutveckling ibarnsförpraktiker redskap ettatt per-

iutveckling skerbarnssamtliga delarärspektiv. Poängen att av
förhållande räckermiljön. Dettilloch ivarandrasamspel med

utvecklingalltså aspekt barnetssiginriktaenbartinte att en av
stödjaförhelhetssynDet krävseller attundervisningi enomsorg.

förmågor.ochkompetensbarnetsutveckling helaaven

utvecklingmotoriskFysisk och6.4

lö-årsåldernår skertillFrån framcirka 7barnet ärdet avse-en
iärflesta ungdomarutveckling. Demotoriskfysisk och stortvärd

års ålder. utveck-den fysiskaiTaktenvid 16fysiskt fullvuxnasett
utveck-Flickornaspojkar.flickor ochmellanskiljer siglingen

åldersperio-mittengår snabbare takt iigenerelltling sett aven
l5-l6-årsåldern poj-år. dockhämtarEftervid 10-12dvs.den,

försprång.flickornasinkarna
Motorikenförmåga ökar.samordna sina rörelserBarnets att

tillframperiodenförsta delendensärskilt underutvecklas av
fångasådanttonåren. skickligheten iDetta gör attatt ensom

Finmo-Ökar.hoppaspela fotboll ellercykla, balansera,boll, rep
också.toriken utvecklas

övergår frånDå motoriskt ochfysiskt,utvecklasbarnet att va-
variationerna alltindividuellamärks debli ungdomtillbarn attra

tydligare.

språk tänkandeochUtveckling6.5 av

Även omvärld skerförmåga uppfatta sintänka ochi barns att av-
åldernNågonstans 6-8åldrarna. ii aktuellaframsteg degörande

förmåganfrån tillhaår enbarttänkande attutvecklas barns att
någonin isigutgå från till kunna sättaden an-attpersonenegna

egocentris-detlämnarbrukar säga barnetposition. Man attnans
förmåga kunnaförmår reversibelt. Dennatänkastadiet och attka

förutgångspunkt för barnetnågon blir avgörande attta annans
tidigare.förstå fördjupat änfullständigt ochomvärlden mer

förmåga tankeutveckling ochförgrundenårverbalaBarns
i vil-uppfattningarolikafinnskommunikation detäven omom

skrivutvecklingenmån läs- ochmed självadirektdetta harken
göra.att

skapandespråktillägnande aktivgradi högärBarnets pro-en
pågåsedannyfödda förbarnetredan hos detbörjar attDencess.
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ålder. fråntill Processen är beroende näring omgivning- SOU 1991 54vuxen av
återkoppling, samtal, positivt intresse stimu-Förutom Kapitel 6en, m.m.
måste Språkut-lans barnet tid för stillhet, vila eftertanke.och

vecklingen sker hela tiden i interaktion med omgivningen.
språketBarnet utvecklar samtidigt med sitt logiska tänkande,

förmågan hantera symboler och tänka abstrakt. Underatt senare
delen barn- och ungdomsperioden kan den tänka detav unge

Förmågansätt normalt behärskar. tänka abstraktattsom vuxna
och hantera symboler kan förbättras aktiv stimulans.att genom

Tänkandets utveckling innebär den allt kanatt ut-unge mera
förstårveckla generaliserbar kunskap. Man regel ellert.ex. att en

förhållningssätt Förmågangäller i flera olika situationer. tillett
jämförelser förhållandeoch värdera sig själv i till andraatt ut-
vecklas. Det är grundläggande för kunna utvecklaatt en egen
identitet och individuell social roll.en

l dag tycks pedagoger överens det fordras miljöerattvara om
barnet mångaär stödjande ochrunt uppmuntrar ut-som som

Äventrycksmedel. kreativitet utvecklas i socialt samspel medett
omgivningen. tillåtandeEtt lagom kaos och attityd till vaden
barnet skapar självt eller i samarbete med viktiga förut-andra är
sättningar för ocksåkreativ miljö. Men det behövsen vuxna som
vågar söka förhållningssättdet ovanliga, har öppet detett mot

det etablerade och hjälperutmanar barnet vidgasom attsom per-
spektivet.

6.6 Kamrater och identitet

behöverBarn andra barn för kunna och etableraprövaatt ut
mellanmänskliga värderingar och umgängessätt. Kamra-normer,

blir viktiga förebilder identifiera sig Gemensammaterna med.att
regler och sätt varandra skänker trygghet. Detatt motvara ger
också förståelse förhållningssättför sociala regler och i omvärl-
den. Barnets utveckling i kamratgruppen gör det möjligt vär-att
dera de och attityder det möter hos föräldrar och andranormer
vuxna.

Kamraterna blir frånviktiga i frigörelseprocessen iochvuxna
skapandet identitet. Barnet och den oftaprövarav en egen unge
tillhörighet i flera erfarenhet olika socialagrupper som ger av
mönster. Kamratgruppens relationer och dess betydelse för barnet

tonåren. påverkankulminerar före Föräldrarnas betyderstrax
åldrar.det mycket för barnen även i dessatrots

vårDet formandetavgörande i identitet sker i ak-av egenen
åldersgrupp.tuella Grunden visserligenläggs under den tidiga

skolåldernbarndomen, det förstär under barnet blirmen som
medvetet och reflekterar sig själv.över bilden Barnet blirom av
då påverkan.känsligt för Det sociala inomsamspelet kamratgrup-

gruppmedlemmarna och hela upplevelsenpen ger gruppen av ge-
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Sådantillhörighet och vi-känsla. yvi-känsla viktigär SOU 1991 54mensam
för barnet skall uppleva trygghet samhörighetoch med andra.att Kapitel 6
Ur detta utvecklas identiteten, dvs. självbildden individensom

fråganformar; eller jaghans hennes vem ärsvar
Utveckling identitet och hur uppfattar sig själv ärav man

ingår.socialamycket beroende det sammanhang där Detav man
förhållandenkan familjens sammansättning, rela-t.ex. vara som

tionen till föräldrarna, vilka ekonomiska och sociala resurser som
finns i den omgivningennärmaste och inte minst de erfarenheter
barnet inom skola ochgör skolbarnsomsorg.

Det sociala arvet i form föräldrarnas självkänsla ochav egen
sociala position viktigt för den bildär barnet själv utvecklar sigav

sinaoch möjligheter i samhället.

6.7 Moralutveckling

7-l2-årsåldern förmåga förståBarn utvecklar i kunna ochatt re-
frågorkring etiskamoraliska fördjupat ochettsonera mer

Dåkomplext utvecklas uppfattningarsätt. vad är rätt ochom som
fel, falsktoch över huvud barnets sätt värderasant samt taget att
sin omvärld.

Grunden för utvecklingen medveten moral och rätts-av en
känsla kopplad till tidigareär den utvecklingen barnetav som

förmåganbeskrivit. Det gäller sig in i roll,sättat.ex. att en annan
utveckla klar identitet och självuppfattning.en

lilla barnetDet regler absoluta. Reglerna är ofta kopp-ser som
fårlade till viss välbekant auktoritet. Man inte övert.ex.en ga-

därför föräldrarna säger det förbjudet. Genom bar-ärtan att att
utveckling blir moraliska bedömningar allt komplexa.nets mer

innehåll förhållandeBarnet bedömer själv reglers i till avsikt och
förmågahandling. Denna utvecklas i hög grad samspeletgenom

med kamrater och andra viktiga personer i omgivningen. Barns
intresse för s.k. regellekar under denna period kan ettses som

jämnårigaträna sigsätt själv och andra för vilka regler iatt sam-
skall gälla och hur de skall tillämpas.somvaron

åldern intresserarBarn i den här sig ofta för livs-större och
samhällsfrågor. frågorBarn vill diskutera etiska förmed attvuxna
få kvarståruppfattningarderas klargiorda. Detta intresse och ut-

tonårenvecklas förstaäven under de leder inte sällan tilloch ak-
tivt idémässigai föreningar aktionsgrupper etc.engagemang

Exakt hur barn lär sig föroch vilka regler bedöm-resonera
moralfrägorningar de utvecklar beror i grunden denav som

sociala miljö och den kulturella tradition finns där de växersom
upp.
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Sammanfattning6.8 SOU 1991 54
Kapitel 6

några iframträdande dragdiskussionenöversiktligahärDen om
åråldern kraftfull ök-7-l2 innebärutveckling visarbarns att en

utveckling-förmågor Tonvikten iavseenden.i olikaning barnsav
kompe-ochdvs. barnssociala aspekterna,ligger de ungasen

ökadeförstå, Densig i omvärlden.orienterahandla ochtens att
förmågan ansvarstagande växertillsjälvständigheten och eget ur

jämnåriga Synenkamrater.ochandra,samspelet med vuxna
socialtutvecklingperspektiv betonari dettamänniskan genom

från omgivningen.aktiv stimulanssamspel och
förmågorså allautveckling inteägerochBarns attrumungas

karakteriserasindivid. Snarastvarjesamtidigt hosutvecklas ut-
variationer.individuellavecklingen storaav

aspektutveckling iSkerbildar helhet.Utvecklingen enenen
påverkapåtagligt andra delarsättävendenkommer att ett av

påverkaförmågor. där barndenvillDenindividens processsom
utifrånmåste väl dettaför lyckas görablir samhällsvarelser att en

vårt kapitelbetänkandeSenare iutveckling.barnshelhetssyn
dennakonsekvensernapedagogiskavi de9 utvecklar7 och av

utveckling.barnshelhetssyn
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Mål riktlinjer för skola-och7 SOU 1991 54
Kapitel 7

någraskolbarnsomsorg -

utgångspunkter

Inledning7.1

några utgångspunkterlyfter fram förkapitel samlatl detta ett
måldokument för integrerad verksamhet skola-skolbarnsom-en

Vi i allt väsentligt till i direktiven föransluter synsättetosssorg.
frågor målkommittén för riktlinjer föroch barnomsor-om m.m.

läroplanskommitténoffentliga skolväsendet, denoch det s.k.gen
dir. 19919.

utgå frånVerksamheten i skola och skolbarnsomsorg bör det
förutsättningarenskilda barnets och behov. Den bör präglas av en

ihelhetssyn barns och ungdomars utveckling och barnetsätta
Trygghet nödvändig förutsättning för inlär-är barnscentrum. en

målenning och utveckling. De samlade bör därför betona vikten
får sina behovbarn och stimulans tillgodo-allaattav av omsorg

sedda.
Mål förriktlinjer skola skolbarnsomsorg bör omfattaoch och

verksamhet samhället bedriver utbildning,all den som omsorg-
syftar stödjaoch rekreation till fostra och barn ochattsom-

utveckling. Samhällets insatser skall kompletteraungdom i deras
omfångdärför variera i och inrikt-och kan kommahemmet att

ning de enskilda barnen.för
förSamhällets barn och ungdom gäller alla barn. Enomsorg

viktig olika särskilt stödde sätt beroendeär ärgrupp som av
någonför sin utveckling. Hit hör barn och ungdomar med form

fysiska,psykisk utvecklingsstörning de sociala el-samtav som av
ler insatser förmedicinska skäl behöver sin utveckling. Ut-extra
gångspunkten för allt arbete inom skola-skolbarnsomsorg bör va-

varje särskilda förutsättningar tillbarnsatt tasra vara.
nivå, utvecklingsmässigtBarnen skall mötas den och kun-

skapsmässigt, där befinner i sittde sig. Personalen skall arbetssätt
knyta till de kunskaper erfarenheter barnen redanochan som

Dåtillägnat vidaresig. bygger skolan och skolbarnsomsorgen
förhållningssättdet pedagogiska barn och föräldrar lärt kän-som

förskolan.sedanna
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åvilarframgåmåldokumenten olika ni-vilketbörl SOU 1991 54ansvar som
verksamhetsnivånvåer, skola-skolbarns-statlig, kommunal och Kapitel 7

omsorg.

mål iför skola-skolbarnsomsorg7.2 Samhällets
dag

utgå frånmåldokument börför skola-skolbarnsomsorgEtt samlat
mål förskilda verksamheterna barn ochi finns för dede dagsom

Mål dokument. grundläg-riktlinjer finns i olika Deungdom. och
måldokumenttill uttryck i dessagande värderingar kommersom

vårtdjupt förankrade i samhälle.är
mål riktlinjer i skollag och läro-finns och regleradeFör skolan

skallbeskriver hur skolverksamhetenLokala skolplanerplaner.
utvecklas.

fritids-familjedaghemmen och den öppnafritidshemmen,För
mål riktlinjer i socialtjänstlag, pedago-finns ochverksamheten

råd för familjedaghem ochfritidshem, allmännagiskt förprogram
utarbetade riktlinjer.i kommunernaav
också för barn ochlagt fram kulturprogramRegeringen har ett

grundskoleål-för barn iriktar sig till all verksamhetungdom som
kommunför-i medhar utarbetats samverkandern. Programmet

bundet.
paragrafergrundläggande be-Skollagens och socialtjänstlagens

utvecklingoch ungdomarsallsidighet vad gäller barnstonar en
personliga utvecklingen och lärandetoch lärande. lnte enbart den

framhållsutvecklingen till dugliga samhällsmedlemmarävenutan
l §skall främjas i samarbete med hemmendenna närasamt att

socialtjänstlagen.12 §skollagen och
.

fritidshempedagogiska förläroplanen och detl programmet
och ungdom.beskrivs helhetssyn för all verksamhet med barnen

utgå från behovUtbildning barns och ungdomarsoch böromsorg
också personalenoch verklighet. Helhetssynen bör innebära att

utveckling och lärandesamband mellan barns och ungdomarsser
förstår interaktionsocialt ibetydelsen samspeloch dessutom av

allt växande.
ålder,varierar beroendeoch ungdomars behovBarns ut-

måsteuppväxtvillkor. Varje barn i ochveckling och ut-omsorg
utifrån sina speciella förutsättningar och detbildning mötas

förmågasinför utvecklastimulans krävsstöd och den attsom
måste kun-Personal i skola och fritidshem haoch sina intressen.

vardag.ungdomars situation, miljö ochskap barns ochom
sig den be-utvecklas och lär ständigt. HelhetssynenBarn som

utgår fråni läroplan och pedagogiskt näraskrivs ettprogram
Både fri-samband mellan utveckling och lärande. i skolan och

därför viktigt delta i aktivi-tiden är det barn och ungdom kanatt
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tillgodoser deras intressen behov undersökaochteter SOU 1991 54attsom av
och pröva sin omvärld. Kapitel 7

Både läroplanen och det pedagogiska betonarprogrammet att
det sociala samspelet människor för allemellan är avgörande ut-
veckling och lärande. Det handlar den anda präglarom som ar-
betsgemenskapen i skola och vardagliga li-skolbarnsomsorg. Det

med dess växelspel mellan människor, ting och företeelser ärvet
det viktigaste fältet för barns och ungdomars inlärning och ut-
veckling.

måldokumentl skolans fritidshemmensoch uttrycks detta
sätt arbetssätt inriktning.ochen gemensam syn

De värderingar, den människosyn liggeroch kunskapssyn som
måldokumenten nårbakom de här refererade intei dag alltid

fram i utbildning föroch barn och ungdom. Det kan beroomsorg
målskrivningarna förär oklara föroch abstrakta kunnaatt att

konkretiseras också såde yrkesverksamma. Det kan attav vara
målpersonalen inte uppfattar dessa riktlinjeroch styrandesom

för hur utbildning och skall utformas. Grundutbildningar-omsorg
för lärare, fritidspedagoger förskollärareoch inte heller itarna

tillräcklig utsträckning de värderingar och denupp gemensamma
målpräglar samhällets för barn- och ungdomsverksam-syn som

heten.

Innehåll7.3 och arbetssätt i framtidaen
integrerad skola-skolbarnsomsorg

skolåldernBarns utveckling i den tidiga förutsätter verksamheten
där och pedagogik förenas. Det möjliggörs nä-ettomsorg genom

samarbete mellan grundskollärare, fritidspedagoger och för-ra
skollärare.

Den pedagogiska verksamhet och den arbetsform föräld-som
får dåoch barn lärt i förskolankänna naturligt sätt sinettrar

Övergångenfortsättning fråni skola-skolbarnsomsorg. förskola
till skola underlättas verksamheten än till detom mer anpassas

alltså såenskilda barnets utveckling. Arbetet bör bedrivas att
barnens individuella utveckling avgör och utbildningsni-omsorgs-
vå, ålder. åldersblan-inte deras fysiska Detta kan bl.a. ske genom
dade Samarbetet med skolbarnsomsorgen underlättasgrupper.
också. åldersblzmdadeDen har sedan länge organiserats i grupper.

måll och riktlinjer bör barns och ungdomars delaktighet i pla-
nering och genomförande verksamheten i skola-skolbarnsom-av

framhållas. sådanaArbetsformerna skall barn ochattsorg vara
fårungdom verkligt inflytande och medansvar, utformat efterett

ålder sådantoch utveckling. Genom arbetssätt i skola ochett
skolbarnsomsorg förmedlas demokratiska tillvärderingar barn
och ungdom.
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l regeringens proposition skollagsfrågor1990912115 vissa SOU 1991 54om
framhåller skolministern klassen är naturligt forumm.m., att ett Kapitel 7

Klassrådetför planering. därförär basen i skolans demokratiska
fårdär eleverna möjlighet delta isystem demokratiskatt en pro-

och utöva reellt inflytande över sin arbetssituation. Där-ettcess
med läggs grunden för elevernas delaktighet i skolans beslutspro-

prop.cesser l9909ll 15.
Frågan vilka baskunskaper och basfärdigheter vilkenom samt

social kompetens barn och ungdom i första hand skall tilläg-som
föremålsig bör bli för fortsatt översyn i arbetet med samladena

mål och riktlinjer. l detta sammanhang kan det värdefullt attvara
konstatera kunskaper förändras hela tiden. Barn och ungdomatt
måste lära sig aktivt söka kunskap och bygga vidare denatt
kunskap redan måste ocksåär känd för dem. De lära sigsom att
hantera förståkunskap olika sätt och i tillvaron.sammanhang

Ett temainriktat arbetssätt i skola-skolbarnsomsorg före-är att
dra. Barns och förståungdomars möjligheter helheten ochatt se

kunskapsområdensamband mellan olika underlättas.
utgå frånArbetssättet bör barns förutsättningar, intressen och

verklighet. Det förutsätter förhåll-aktivt pedagogisktegen ett
ningssätt där respekt för barnet omtanke, Iyhördhet inlevelseoch
är grunden. Tillägnandet kunskap sker i samspel mellanettav
den ocksåoch barnet. Det sker i samspelet barn emellan.vuxne
Personal i skola-skolbarnsomsorg skall barns nyfiken-ta vara
het och stimulera deras skapande. Den roll blireget attvuxnes

förutsättningarskapa för barns sökande efter kunskap. Ar-eget
ocksåbetssättet skall utmärkas glädje och Detav engagemang.

skall roligt lära sig.attvara
måsteBarn tid och möjlighet sinapröva kunskaper ochatt

färdigheter i praktiken. Tillsammans med och kamrater ivuxna
sin nära omgivning bearbetar barn sina upplevelser erfaren-och
heter. l skapande aktiviteter fårtillsammans med andra, där barn
använda olika uttrycksformer eller i stillhet och avskildhet där
barn kan reflektera och utveckla sitt tänkande blir kunskaper, fär-
digheter och social kompetens integrerad del barnet.en av

Ovanstående gäller barn fåroch ungdomar i allmänhet, men
än betydelse förstörre barn och ungdomar med behov särskiltav
stöd för sin utveckling och sitt lärande. Samhället har särskiltett

för dessa barn. Genom uppsökande verksamhet skall kom-ansvar
fårtill dessa barn sina behov tillgodosedda social-attmunerna se

tjänstlagen §.15 De skall stöd och hjälp för sin utveckling och
utifrånsitt lärande sina särskilda förutsättningar.

måll och riktlinjer för den samlade verksamheten bör klart
framgå vilket kommunen förhar barns och ungdomarsansvar
uppväxtmiljö. Genom förebyggande arbete och samhällsinriktade
insatser skall uppväxtförhållandenbarns och ungdomars förbätt-

De anställda i barn- och ungdomsverksamhet skall medverkaras.
åtgärdertill insatser sådanoch främjar utveckling.som en
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vilar hem-fostranför barns och ungdomars 54Huvudansvaret SOU 1991
dem. Sam-kompletteraskola-skolbarnsomsorg skall Kapitel 7menmen,

föräldrar har arbetetill de flestahar letthällsutvecklingen att
fårskola-skolbarnsomsorg där-Verksamheten iutanför hemmet.

och utveck-fostranför och ungdomarsbarnsmed ett stort ansvar
goda samhällsmedborgare.till harmoniska ochling

ungdo-i sina barns ochföräldrar delaktigaviktigt ärDet är att
måsteMål fastläggariktlinjerutanför hemmet. ochvardagmars

till-endastinflytande verksamheten. Det ärtillföräldrars rätt
i skola-skol-verksamhetbramed föräldrarna som ensammans

skapas.barnsomsorg kan
aktivt tillskall bidraPersonalen inom skola-skolbarnsomsorg

får andrakontakt mednärmiljökänna sin ochbarnen läratt
ÖkatEfter hand skall barnendär.verksamheter ettta ansvar

sin frigörelsestöd ifritid och därmedför sin utbildning och ges
från beroendetdet nära av vuxna.

Från mål integreradriktlinjer tilloch7.4
verksamhet

riksdagregering ochskallSkola-skolbarnsomsorg styras genomav
mål inom dessaskallriktlinjer. Kommunernaövergripande och

Utvärderingverksamheten.frihet formalokalha attstorramar
nivåer Genom den kani verksamheten.allablir nödvändigt

mål ochriktlinjer, korrigerasochverksamheten stämmas motav
vidare.utvecklas

Mål, tillsammans medkommentarmaterial skallriktlinjer och
utbildninglikvärdigsäkerställaverksamhetenutvärderingar enav

kvalitet i hela landet.och högomsorg av
målen betonabörför skola-skolbarnsomsorgsamladeDe nya

utbildningallfostrande ilärande ochsamspelet mellan moment
någon föränd-innebärai sig inte tyckasoch Detta kanomsorg.

måldokument. skillnaden äravgörandetidigare Denring attav
målen där skildasamlad verksamhetskall rikta sig till yr-ennu

hemvist.sin professionellahakesgrupper kommer att
i skola-skolbarns-för verksamhetenharKommunerna ansvaret

målen ocheller kom-i skolplanerskall konkretiseraDeomsorg.
framgå tänkerskall hur kommunenriktlinjer. Därmunala ut-

uppfylla deförskola-skolbarnsomsorgverksamhetenveckla att
målen.samlade

verk-Målen i den integreradede anställdaförverkligasskall av
innehåll inriktningochverksamhetenssamheten. Deras syn

mål ochmåste vad samlademedväsentligt överensstämmai allt
ochkompetenskrav kunskap,ställerriktlinjer Det ut-anger.

Fortbild-anställda i skola-skolbarnsomsorg.vecklingsvilja dehos
lokalorganisation ochledning,personalutveckling,ning, resurs-

nå målen.förviktiga instrumenttilldelning blir att



kultur. Dethar olika historia, tradition ochYrkesgrupperna SOU 1991 54
påverkar innehåll verksamheten. Ettoch arbetssätt i Kapitel 7synen

lära kännaligger i kulturerna synliga ochvärde göra attstort att
ske i grundutbild-varandras bakgrund och historia. Det bör redan

måste också för tid ochningarna, kommunerna attansvaramen
frågor.möjligheter för fortbildning kring dessages gemensam

Ledaren för den integrerade verksamheten skola-skolbarnsom-
förståmåste oli-väl förtrogen med och betydelsen desorg vara av

Förändringsarbetetka verksamhetsdelarnas kultur och tradition.
måste målen.iledas och drivas riktning de samlade Denmot at-

förmågamosfär samarbetsanda ledaren har skapa bliroch attsom
avgörande för verksamhetens utveckling.

måsteintegrerad skola-skolbarnsomsorg formasEn gemensamt
Målenföräldrar. skallall personal i samarbete med barn ochav

konkretiseras preciseras arbetsenheterarbetslag till lokalaoch av
verksamhetsområdet. Samspe-arbetsplanerutvecklingsplaner för

let mellan de olika yrkeskategorierna har betydelse för hurstor
målen uppfyllas.de samlade kommer att

De olika kulturerna, traditionerna yrkesrollerna bliroch en
målenförutsättning, inte hinder, för de samlade skall bliett att

verkningsfulla i utbildning spänningsfältoch detlomsorg. som
uppstår fråni mellan personal barnomsorg, skola och skol-mötet
barnsomsorg bör samarbetet utvecklas i den riktning de samlade
målen anger.

Grundutbildningen skall den särskilda kunskap och kompe-ge
erfordras i förskollära-rollen lärare. fritidspedagog.tens som som

eller fritidsledare. skall lägga förDen även grunden närma-ettre
samarbete mellan pedagoger i skola-skolbarnsomsorg. Denre

förhållningssättkunskap och kompetens och det de anställdasom
utbildning erfarenhetoch tillägnar sig avgör samhälletsgenom

möjligheter säkerställa likvärdig utbildningoch god ochatt en
social för barn ungdom.ochtrygg omsorg

Till stöd hjälp föroch arbetet i skola och skolbarnsomsorg ut-
arbetas särskilda kommentarer. skall förklara syfte och motivDe

målenmed de samlade och exempel hur dessa kan konkre-ge
målviktigttiseras. Det information motiv för verk-är ochatt om

inriktningsamhetens ökar den samladeoch kunskapernaatt om
verksamheten förbättras.

Uppföljning7.5 utvärderingoch

målstyrdUppföljning och utvärdering viktiga instrument iär en
verksamhet. Verksamheten i skallskola-skolbarnsomsorg kunna

nivåer. På nivåföljas och utvärderas nationell behövsallaupp
utvärderingen för säkerställa likvärdig utbildning ochatt en om-

kvalitet ihög hela landet. Lokalt utvärderingär nödvän-sorg av
digt för kontrollera och utveckla verksamheten.att
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l991 54kontinuerligt göras SOUskallutvärderingochUppföljning perso-av
utvärderingen Kapitel 7vardagligaDenskolbarnsomsorg.skola och avinal

stimuleras.skallarbetetdet egna
systematisktförmånga kunskaperkommuner attdag saknarl

kun-kanutvecklingsarbetenOlikaverksamheten.utvärdera ge
varand-utvärderasådan utvärdering. Atterfarenhetochskap om

någraiprövasmetodverksamhet ärvarandrasoch somenra
kommuner.

skallvadvärderingi sigutvärdering innebärVarje somaven
utvärderingenstyrningskerhärRedan att mar-mätas. genomen

utvärde-samladEni verksamheten.viktigtvadkerar ansessom
utvärderingarolikaflerakräverskola-skolbarnsomsorgring av

tillräcklig kunskapdag saknasmetoder. lochmodellerskildamed
Ytterli-utvärdering.inriktadkvalitativtgenomföraför att meren

inommetodutvecklingenkringbehövsforskningsinsatsergare
område.detta

vidforskareSocialdepartementet1988Hösten gruppengav
i uppdragStockholmlärarutbildning i att systema-förHögskolan

frågor barnomsorgen.utvärderingkringgrundläggandetisera av
profes-Dahlberg,GunilladocentförfattadGruppens rapport, av

Äsén, nyligenharGunnarfil.dr.ochLundgrenUlf P. presen-sor
decentralise-Omutvärdera barnomsorg.AttheterDenterats.

dessochbarnomsorgenmålstyrning utvärderingochring, pe-av
eftersomintresseärverksamhet. Rapportendagogiska stortav

utgångspunkt medför arbetetviktig ettden bör utgöra gemen-en
måldokument skola-barnomsorg.församt

skolprojektets.k.inom detharuzbildningsdepartementetl
bakgrundsärskilt studeratsutvärderinguppföljning och mot av

enstyrfilosofin kräverskolan. Denfördet styrsystemet nyanya
utvärdering.uppföljning ochsammanhängandeochgenomarbetad

förpågår utarbetaarbete med systemnärvarande ettattFör ett
målorienteraduppföljning, dels ut-resultatorienteraddels ener

värdering.
besked deskalluppföljningenresultatorienteradeDen omge

vilkaundervillkorekonomiskaorganisatoriska, personella och
kvan-skolverksamhetensskolartetet ibedrivs kommunerna samt

prestationer.titativa
vilka ef-beskedutvärderingen skallmålorienteradeDer omge

detill hosupphovutbildningsinsatserna somfekter personerger
ochresultatpedagogiskaverksamhetensutbildning, dvs.deltar i

måluppfyllelse.graden av

Sammanfattning7.6

skola-skolbarnsomsorgmåldokument församlatVi ettattanser
utbild-bedriversamhälletverksamhetall denonfattabör som -
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syftar till fostra och stödjaning, och rekreation SOU l99l 54attomsorg som-
barn och i deras utveckling.ungdom Kapitel 7

utgå från detVerksamheten i skola och skolbarnsomsorg bör
förutsättningar behov präglas hel-enskilda barnets och och enav

hetssyn ungdomars utveckling. Omsorg och pedago-barns och
blir nödvändig förutsättninggik förenas i verksamheten och en

särskilda förutsättningarför inlärning utveckling. Varje barnsoch
tillskall tas vara.

ungdomar skall ha reellt inflytande verksamheten.Barn och
demokratiskai skola-skolbarnsomsorg skall förmedlaArbetssättet

värderingar till och ungdomar.barn
skola-skolbarns-Vi den samlade verksamhetenvidare attanser

viktig ochskall gälla alla barn. En är de barngrupp ung-omsorg
beroende särskilt stöd för sindomar olika sätt är ut-som av

skall härvid hemmet.veckling. Samhällets insatser komplettera
för fostran.Föräldrarna har huvudansvaret barns och ungdomars

medansvariga och delaktiga i verksamhetenFöräldrarnas roll som
bör tydliggöras.

skall vidare pedago-Skola och skolbarnsomsorg bygga den
arbetsform föräldrar lärtgiska verksamhet och den barn ochsom

föri förskolan. Allt arbete i den samlade verksamhetenkänna
utgå från och ungdomars verklighet. Deskolbarn skall barns egen

nivåkunskapsmässiga de be-skall den utvecklings- ochmötas
finner sig.

fårsåmiljö utformas och ungdomarLokaler och bör barnatt
möjlighet olika uttrycksformer. behov tid ochpröva Derasatt av

tidför sitt lärande och sin utveckling bör särskilt betonasrum -
alltid fylls vuxenledd strukturerad verksam-och interum som av

till fritthet, möjlighet lek och skapande.utan ger
präglas ak-Arbetssättet i skola och skolbarnsomsorg bör ettav

förhållningssätttivt respekt för omtanke,pedagogiskt där barnet,
lyhördhet och inlevelse utgör grunden.

grundskollärare, fritidspeda-Den kunskap och kompetens som
förförskollärare och fritidsledare besitter grundenär engoger,

för Tillsammans skall degod heldagsomsorg barn och ungdomar.
erfarenheter och intressenbedriva bra verksamhet där olikaen

utrymme.ges
målenkonkretisera precisera i arbetspla-Arbetet med ochatt

nerutvecklingsplaner lokalt i arbetsenhe-bör göras gemensamma
också uppföljningterarbetslag. Här skall utvärdering och av

verksamheten ske.
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SOU 1991 54
Kapitel 7Skolbarnsomsorgskommitténs förslag

måldokumentlitt samlat för skola-skolbarnsomsorg skallO
utvecklas. sådantArbetet med dokument för den samladeett
verksamheten skall särskilt beakta

det enskilda barnets förutsättningar utifrånoch behov en
helhetssyn barns och ungdomars utveckling

fårbarn och ungdomar reellt inflytandeatt verk-ett
samheten

föräldrar bör ha inflytande ochatt delaktighet i verk-
samheten

verksamheten i skola-skolbarnsomsorgatt skall bygga vi-
dare förskolans pedagogiska verksamhet och arbets-
form

barns lärande utgår frånoch utvecklingatt deras egen
verklighet där leken fåroch det fria skapandet stort ut-
rymme

förhållningssättet i verksamheten skallatt präglas av re-
spekt för barnet, omtanke, lyhördhet inlevelseoch

förgrunden god heldagsomsorgatt olikaär deen perso-
nalgruppernas kompetens i samverkan.
Arbetsenheterarbetslag frånmed personal de olika verk-O

samheterna inom skola-skolbarnsomsorg bildas och dessa haratt
planera, genomföra, följaatt och utvärdera verksamheten.upp

Forskning kring kvalitativ utvärdering skola och skol-O av
barnsomsorg bör prioriteras.
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8 Principer för verksamhetens SOU 1991 54
Kapitel 8

styrningledning och

8.1 Inledning

organiserats i skildaSkola traditionoch skolbarnsomsorg har av
många kommunersektorer offentliga verksamheten. linom den

för fri-har socialnâmndskolstyrelse för skolverksamheten,ansvar
fritidsnämnd för den öppnatidshem familjedaghem ochoch

barn- ungdomsverksamheten.och
förordningar och reglerskilda lagar,De olika sektorerna har

utifrånformatsstyrning harverksamheten. Ledning ochstyrsom
också utifrån den kultur ochdessa förordningar,regler och men

den vuxit fram inom sektorn.tradition som
bidragit till förskola, skola,starktTradition och kultur har att

fritidshem inom sina sektorerfritidsverksamhetoch allmän resp.
del har dennaskolansprofessionell kompetens. Förutvecklat

grundskolans uppbygg-kompetens betydelse undervarit storav
allmän fritidsverksam-nad konsolidering. fritidshem ochoch För

i med desuccessivt takthet har yrkeskompetensen utvecklats att
olika erksamheterna byggts ut.

1991 verksamhetsansvaret förfr.o.m. helaKommunerna har
såväl villskola Allt fler kommunerskolbarnsomsorg. senusom

och organisatorisktuteckling pedagogiskti riktning moten en
måste dåSamverkansamlad för och ungdom.verksamhet barn

kommunala barn-utvecklas de olika sektorerna inom denmellan
uugdomsverksamheten.och

förutsätterverksamhet skola-skolbarnsomsorgEn samlad att
verksamhetskulturerna och utvecklasoch mötsde ol ka yrkes-

nyaledning styrning dentillsammans. Principer för och av
måste hur de oli-därför grundas kunskaperverksamheten om

måstevarandra. Debästa och lärka kulturerna sätt möts av
olika traditioner ochbygga kunskap erfarenhet deoch avom

mångti verksamheten inom skola-kulturer och mycket styrsom
skolbzrnsomsorg i dag.
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8.2 Olika kulturer inom skola-skolbarnsomsorg SOU 1991 54
Kapitel 8

Yrkes- och sektorskulturer framväxer de berörda alltidutan att
går dåmedvetnaär hur det till. Med kultur alla deom menas reg-

ler synliga och osynliga och överenskommelser styrsom per-- -
sonalens handlande i verksamheten. förstärkaDe kan känslan av
kompetens i personalgrupp och bidra till ökad samhörighet ien
det vardagliga arbetet. Yrkeskulturen skapar istadga verksamhe-

ocksåkan hinder förutgöra professionellt samspelten, ettmen
mellan olika verksamheter och personalgrupper.

Det är värdefullt göra olika kulturernade försynligaatt perso-
Dånal inom skola-skolbarnsomsorg. kan lärare, fritidspedagoger

m.fl. känna igen sig och bli medvetna hur deras yrkes- ochom
påverkarsektorskultur andra personalkategorier. Kunskap deom

olika verksamheternas historia och kultur blir viktiga inslag i ar-
betet med utveckla samverkan.att

Skola och skolbarnsomsorg har olika tradition och har ur-
sprungligen tillkommit för tillgodose skilda samhälleliga in-att
tressen.

vårtSkolan har under hela sekel varit bärare den kunskap,av
de och värderingar samhället velat överföra till barnnormer som
och ungdom.

Skolan företeelse är välkänd och har sedan länge själv-som en
klar plats i samhället. långSkolans kultur har formats under en

år.följd Som medborgare har varit delaktiga i dennaav pro-
cess.

För skolbarnsomsorgen förhållandenahar varit annorlunda.
Den har inte lika stark förankring skolan. Fritidshem ochen som
andra former skolbarnsomsorg har relativt kort tradition.av en
Men det finns rötter i sekelskiftets arbetsstugor. De hade en so-
cialt fostrande uppgift, inslagmed pedagogisk verksamhet.av

Den allmänna fritidsverksamheten har iutvecklats nära kon-
takt med föreningar många gångeroch organisationer, ideell

ocksågrund. Den fåtthar frånstarka influenser samhällets sociala
barn- och ungdomsarbete.

flestaDe har inte barn deltagit i skolbarnsomsor-vuxna som
Den finns därför inte sätt skolan i derasgen. all-samma som

männa medvetande.
Dagens samarbete skola-skolbarnsomsorg måste bak-motses

grund verksamheternas olika kultur och tradition. Det är ock-av
så förståelsemed för det spänningsfält finns mellan de olikasom
sektorskulturerna den samlade verksamheten skall utvecklas.som

8.3 De olika kulturerna i samverkan

utvecklingEn i riktning organisatoriskt och pedagogisktmot en
samlad verksamhet för skola och skolbarnsomsorg innebär deatt
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olika sikt bildar förkulturerna växer och helhet SOU 1991 54samman en
tydligabarn och föräldrar. möjliggörs poli-Denna Kapitel 8process genom

tiska beslut, ledning verksamheten i beslutadstimuleraren som
riktning tid föroch utvecklingsprocessen verka.att

måsteSamverkan mellan olika personalgrupper grundas i till-
till varandras vilja och kompetens skapa bra ochtro att en sam-

manhållen barn- Verksamhetenoch ungdomsverksamhet. ut-som
vecklas skolans och skolbarnsomsorgens tradition blirur en ny

frånkvalitet bästa skolaverksamhet hög med det och skol-av
barnsomsorg.

olika personalkategorierna i i sinDe är dag och yrkes-var en
målen. framtidensroll bärare delar de samlade l verksamhetav av

för barn och ungdom kommer personalen tolkaattgemensamt
målen.konkretiseraoch

8.4 Ledningens uppgift

viNär i detta avsnitt diskuterar ledaren för den samlade verksam-
heten platschefrektor, ansvarigdvs. den är för denavser som
dagliga verksamheten.

förDet ställs Krav ledaren verksamheten skola-skol-stora
måstebarnsomsorg. Hanhon aktiv i sin ledarroll och kunnavara

driva olikaoch utveckla verksamhet, där kulturer ochmötsen
bryts varandra.mot

Tidigare har ledarna inom de olika verksamheterna oftast rek-
de har själva haft den och kul-leden. De yrkes-ryterats ur egna

turkompetens den personal de varit leda. Framti-attsattasom
dens chefer inom skola-skolbarnsomsorg kommer rekryterasatt
utifrån kriterier.andra

Ledarens funktion i samlad verksamhet vilken kom-avgören
kommer krävas. Ett grundläggande krav är le-petens attattsom

daren skall ha och dessutom pedagogisk in-goda ledaregenskaper
sikt.

En viktig uppgift för blir tydliggöra verksamhetensledaren att
mål, till-till de konkretiseras och de utvärderasatt att ettse
fredsställande sätt.

samlad skola-skolbarnsomsorg kommer skapa verk-En att en
innehåll,samhet kompetens breddmed och störreannat annan

jämfört med hur det i olika yrkesgrupperna kommerär dag. De
arbeta tillsammans för sina vardagliga uppgifter.nära lösaatt att

måste kunna ha överblick insikt i komplexLedaren och en mer
den finns i dagens skola och skolbarnsomsorg.verksamhet än som

viktig uppgift verksamhetenEn blir samordna olika delaratt av
effektivt sätt.ett

gårUtvecklingen offentliga verksamhetersnabbt mot att orga-
dåniseras självförvaltningmed i resultatenheter. Varje enhet tar

hand huvudansvaret för uppläggning sin verksamhetegen av
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olika behovoch bestämmer resursfördelning för tillgodose de SOU l99l 54att
Tillgången förfinns. kommer bli styrande vil- 8Kapitelattsom resurser

tillåts. sådanaka insatser skall leda enheter behöverDensom som
olikakunna självständigt, väl insatt i verksamhetensagera vara

utifråndelar och fördela finns till hands.arbetet de resurser som
Det kommer behövas ledare med i profes-bakgrund denatt en

sionella kompetens basen för verksamheten, pedago-utgörsom
frångisk insikt. Oavsett ledaren rekryteras skolans eller skol-om

område från områdebarnsomsorgens eller med pedagogiskannat
hållning frånverksamhet förväntakan sig avvaktande denman en

från.personalgrupp oli-ledaren inte hämtats Ledaren börsom
knyta till sigka sätt den kompetens hanhon själv saknar.som

ledarprofilDet är växer fram i den samlade verk-en ny som
samheten. Ledaren bör kreativitet för-med och nytänkande skapa
utsättningar för positiv utveckling utbildning ochen omsorgav
för barn och ungdom. Hanhon har ingen given tradition och kul-

falla tillbaka och lärdom Behovet fortbildningtur att ta av. av
blir därför för bemästra alla de förväntningar och kravstort att

ställs den ledaren.som nya

På8.5 kommunalväg mot en gemensam
nämndstyrelse för den samlade verksamheten

Kommunen har möjlighet organisera skola-skolbarnsomsorgatt
under nämndstyrelse. Skolstyrelse socialnämnd upphöroch atten

obligatoriska nämnder.vara
svårt ståndErfarenheten visar det till rationelläratt att en

användning de samlade för skola-skolbarnsomsorgav resurserna
de olika verksamheterna organiserade i skilda nämndersty-ärom

Båderelser. personal och lokaler kan brukas effektivtett mer
sätt under ansvarig nämndstyrelse. Personalutveckling ochen
fortbildning kan hanteras smidigare flerasätt än nämn-närett
derförvaltningar frågor.skall samarbeta kring dessa

Det finns revirtänkande inom de olika sektorerna. Detett
finns nivåer försvårar många gångeralla i organisationen och
samarbetet mellan i Utveckling-personal skola-skolbarnsomsorg.

helhetssyn utbildningbarns och ungdomars ochmoten en
underlättas organiseras iden samlade verksamhetenomsorg om

nämndstyrelse.en
Många stårkommuner i begrepp förändra sin nämndorga-att

nisation i riktning förnämndstyrelse skola-skolbarnsom-mot en
Man bådetycker sig fördelar ekonomiskakvalitativa ochsorg. se

vinster sådani förändring.en
En del kommuner vill skolan huvudansvarig för verk-se som

samheten. Andra vill tillfället i akt och skapa nämnd,ta en ny
barn- och ungdomsutbildningsnämnd, och utbild-omsorgs-
ningsnämnd Ytterligare andra organiserar barn- ochetc. ung-
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kommundelsnämnder ochdomsverksamheten i lokala SOU 1991 54organ,
stadsdelsnämnder. Kapitel 8

utifrånmåste förutsättningarlokala behov ochKommunerna
nämndorganisation bäst deras intressen.vilkenavgöra gagnarsom

några visat sigvill emellertid framföra synpunkter, haVi storsom
inomutvecklings- förändringsarbetet skola-betydelse för och

skolbarnsomsorg.
finns skola skolbarnsomsorg kom-De olika kulturer i ochsom

påverka verksamheten. därför viktigtden Det är attatt nyamer
sådanmöjligheter förden nämndenstyrelsen öm-öppnar ennya

påverkan.sesidig
olika inom sina skil-Verksamheterna har utvecklat kompetens

områden. nämndstyrelse bör till de kunskaperda En tany vara
nivåeroch erfarenheter utvecklats alla i kommunenssom

ungdomsverksamhet.barn- och
Om väljer organisera skola-skolbarnsomsorg ikommunen att

finns möjligheteneller i olika lokalanämnd organen gemensam
från förändrad för-början markera verksamhet medredanatt en

dåförutsättningar. Den verksamheten kan utvecklasändrade nya
erfarenheter,där olika kunskaper, kulturer och tradi-en arena

tioner lär varandra.av

8.6 Sammanfattning

fram alltidYrkes- och sektorskulturer de berördaväxer utan att
går till. stadga iär medvetna hur det De kan skapa verksam-om

ocksåheten, kan hinder för samverkan mellan olikautgöramen
verksamheter och personalgrupper.

måsteolika kulturerna synliga för personal inom sko-De göras
la-skolbarnsomsorg. Kunskap de olika verksamheternas histo-om
ria och kultur blir viktig i arbetet med utveckla samverkan.att

självklar iSkolan företeelse välkänd och har platsär ensom
Skolbarnsomsorgen finns inte i männi-samhället. sättsamma

flesta inteskors allmänna medvetande. De har barnvuxna som
deltagit i denna verksamhet.

krav för den samladeDet ställas ledarenkommer att stora
måsteHanhon goda ledaregenskaper och peda-verksamheten. ha

gogisk insikt.
viktig uppgift för ledaren blir samordna olikaEn delaratt av

utifrånoch fördela arbetet effektivt deverksamheten sättett
finns.resurser som

ledarprofilden samlade verksamheten kommerl växaatten ny
förut-fram. Hanhon bör med kreativitet och nytänkande skapa

positiv utveckling utbildning försättningar för ochav omsorgen
barn och ungdom.



å

förförväntningar och krav ställs ledaren 54Det är 1991;SOUstora som
måste därförfortbildningskola-skolbarnsomsorg. Behovet Kapitel 8un-av

derstrykas.
svårt ståndtill rationellErfarenheten visar det är attatt en

för skola-skolbarnsomsorganvändning de samlade resursernaav
nämndersty-olika verksamheterna organiserade i skildade ärom

utvecklingrelser förvaltningar. En helhetssyneller mot en
utbildning och det sek-och ungdomars ersätterbarns omsorg som

många gånger finns i dentorstänkande dag, underlättas omsom
i nämndstyrelse och undersamlade verksamheten organiseras en

förvaltning.kommunalen
redannämnd för skola-skolbarnsomsorg harEn gemensam

från områdenfrån olikabörjan möjlighet markera personalatt att
går förutsättningar.i förändrad verksamhet med förändradein en

oli-utvecklas därDen verksamheten kommer att arenanya en
erfarenheter, kulturer och traditioner lärka kunskaper, av var-

andra.

Skolbarnsomsorgskommittén anser

goda ledar-för den samlade verksamheten bör haLedareno
förutsättningarinsikt för skapaegenskaper och pedagogisk att

le-för utveckling utbildning och Behovetgod omsorg. aven av
darfortbildning beaktas.bör

bätt-för skola-skolbarnsomsorg kanEn nämndo gemensam
nämndorganisationen till de för-den traditionellaän ta varare

verk-kommer gälla i denändrade förutsättningar att nyasom
samheten.
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organisation9 Verksamhetens SOU 1991 54
Kapitel 9

arbetsformeroch

9.1 Inledning

olika förSamarbete mellan verksamheter barn och ungdom som
på-skola, fritidshem, förskola och allmän fritidsverksamhet, har

gått omfattning och olika inriktningi olika med under de senaste
åren.tjugo Flera statliga utredningar alltsedan barnstugeut-har,

redningen i början 70-talet, betonat vikten samarbete. Detav av
80-talet,först slutet ha skettär det tycksmot ettav som genom-

för i i landets kommuner.brott samarbetssträvandena skalastor
Samarbete kan till lokaler, lokalintegra-begränsas sambruk av

ocksåtion, det kan innebära personal samplanerar verk-attmen
samheten och arbetar eller mindre tillsammans, verksamhets-mer
integrering.

Många verksamheter utvecklat samarbete i formdeav som av
sambruk lokaler eller samverkan mellan olika personalkatego-av
rier, blir goda exempel för varierar,andra. Formernanu men ge-

uttalad de samlade brukasär strävanmensamt atten resurserna
utifrån helhetssyn barns och ungdomars behov och utveck-en
ling.

Barns och ungdomars behov förändras med stigan-av omsorg
ålder. efterfrågande Familjernas ochskiftar mellan storstad

landsbygd. Förutsättningarna för samarbetesambruk och är av-
olikahängigt verksamheternas närhet till varandra och deav per-

sonalkategoriernas möjligheter i Skoldagensmötas vardagen.att
också för utformas.längd blir avgörande hur samarbetet kan

9.2 Forsknings- och utvecklingsarbete

genomgångKommittén forsknings-har gjort grundlig deten av
utvecklingsarbete förekommit vad gäller samverkan sko-och som

Genomgången forskningsverksam-la-skolbarnsomsorg. visar att
varit särskilt utvecklings-heten inte omfattande medan det lokala

haft omfattning. Flera utvecklingsarbe-arbetet större dessaen av
ingående bl.a. iredovisas andra ställen i betänkandet,ten mer

kapitel 10. framtiden behövs strukturerad ochl en mer program-
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frågeställningarinriktad vidareutveckla ochforskning kan de 1991SOU 54som
utvecklingarbetet.kunskaper identifierats i det lokala 9Kapitelsom

gjordes iförsta utvärdering integrerad verksamhet bör-En av
i Stockholmsjan 80-talet gällde Ekensbergsskolanochav en av
mål1983. utformadesnärförorter Björklid Verksamhetens av

skol- socialförvaltningarna Studien inriktadesoch gemensamt.
fick innanden tid för förberedelser och planering personalensom

startade. främsta syftet med förberedelsetidenverksamheten Det
målsättningen fri-följa med skolans ochdiskutera ochattvar upp

kringtidshemmets verksamhet utveckla tankar arbetssättsamt att
och arbetsformer.

tvåsvårigheter fanns olikamed detPersonalen upplevde att
förvaltningarnaoch socialförvaltning. Ansvaret ihuvudmän, skola

svårt nivå-nivåer koordineraolika och detplacerat attvar var
då träffades.till varandra Mycketmed man aver samma ansvar

detaljfrågorförberedelsediskussionerna gälla praktiskakom att
Följdenfokuserades problemen lösa dessa. blev denoch attatt

pedagogiska diskussionen i bakgrun-ursprungligen tänkta korn
den.

omfattande utvärderingen integrerad verk-Den hittills mest av
totalintegrerad skola-fritidshem igenomförtssamhet rör ensom

Karlbergsskolan. UtvärderingenStockholms innerstad, görs av en
innehåller åldersintegreradefrånforskare högskolan. Skolan tre

lågstadieklasser varje hemvist finns 25fritidshem. 1 barn,samt
fritidspedagog barnskötare. Utvärderingenlärare, och enen en

pågår slutdokumenteras hösten 1991fortfarande och kommer att
Söderlund.

pågårmånga försök integrerad verksamhet1 de medav som
åldersintegration,principenbygger det pedagogiska arbetet om

årskursindelningenvilken traditionella i undervis-innebär denatt
erfarenhet finnsningen tagits bort. Viss positiv redanbarnenav

från ef-olika systematisk sammanställningEnrapporter. ommer
åldersblandadfekterna undervisning utarbetas skolöver-av nu av

i juni 1991.styrelsen. kommerDenna rapport

9.3 Skolbarnsomsorgen utvecklas

Efterfrågan platser inom skolbarnsomsorg har under de senas-
tillgången.åren Mångatjugo kommunpolitikervarit större änte

fåtthar bristen platser verksamhe-uppleva hur ökat trots att
många efterfråganbyggts visar sigl kommuner denten ut. stora

igång.först fritidshemsutbyggnaden kommitplatser när
former skolbarnsomsorg vuxit fram. formerNya har Det ärav

ocksåtill ansträngd ekonomihar alltmeranpassatssom en men
till barnens och familjernas skiftande behov skolbarnsomsorg.av

fri-Fritidshem, med verksamhet enbart eftermiddagen s.k.
tidsklubb, mellanstadieverksamhet, eftermiddagsfritidshem eller
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många 541991kommuner SOUvanlig iblibörjadeformliknande, är somen
verk-fortsättningsvis kalla Kapitel 9väljerVifrån 80-talet.mitten attav

tillhandförstasig ivänderFritidsklubbenfritidsklubb.samheten
då regel-år. skoltider ärl0-l2 Barnensäldre skolbarnen,de mer
verksamhets-underlättarvilketvarje dag,tidigmedbundna start

planeringen.
klassenvanligtårskurs är detochlågstadiet, särskilt l attl
medförbarnenFörideladärskoldagenunder delar grupper.av

Skolbarnsomsor-skoltideroregelbundnabl.a.detta morgonen.
eftermiddagsverk-medenbartinte lösasbarnför dessakangen

fri-heldagsöppnakombineraförsökerEn del kommunersamhet.
lo-sambrukantingenverksamhet,tidshem med avgenomannan
di-ellerförskola,deltidsförskola eller öppenmedkaler genom en

dag-i utvidgade syskongrupperverksamhetsintegreringrekt
då effektivt sättpersonal användsochLokalerhem. ett mer

minskar möjlig-Däremotskolbundna delen dagen.under den av
så-imellan skola och skolbarnsomsorgför samarbeteheterna en

verksamhet.dan
låg- ochskolansi fritidshemmet ochbarnoftastDet är samma

området har detinomallt fler verksammamellanstadium. För
framstått ochnaturligt knyta skolansdärför tidenmed attsom

trygghetvarandra. Barnensfritidshemmets verksamhet närmare
samarbete. Perso-närmareallsidiga utvecklingoch ettgynnas av

skolåldern. Dessutomiutbildad för barni första handärnalen
långt ef-sambrukasfritidshemmets lokalerkan skolans och mer,

i tid.inte sammanfalleriverksamheterna storttersom

Skola

40°0°0°0000&#39;0&#39;0;0&#39;4.000000090°0°0°0°0°0°00°0°0
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Integrerad verksamhet SOU 1991; 54
9Kapitel

s
mao6330 mo1000 1245300

i fortsättningen använderNär beskriver detta samarbete
står då verksam-ibland begreppet fria aktiviteter. för denDet

årskursfritidspedagoger m.fl. bedriver i ochhet med barn ettsom
två icke finnsunder den timplanebundna delen skoldagen. Detav

ytterligare Gö-benämningar denna verksamhet. lett t.ex.par
iteborg kallar motsvarande verksamhet praktiskt arbete ochman

Norrköping icke timplanebundna flestaaktiviteter. För de allra
välfritidspedagoger och emellertid fria aktiviteter,lärare är ett

akti-inarbetat friabegrepp. Det bör dock inte blandas ihop med
viteter det definieras för högstadiet. Demellan- och senaresom

någotregleras i skolans läroplan fria aktiviteteroch är änannat
årskurs två.för ochett

många pågårkommuner olika projekt för ökal att samar-nu
inomfritidshem. Ofta utvecklatsbetet mellan skola och har det

skoldag,förlängd frivillig samladskoldag, obligatorisk elleren
andra former förekommer.även samarbeteavmen

fortsatt utveckling och utbyggnad skolbarnsomsorgenEn av
försko-medunder 90-talet bli nödvändig l taktkommer attatt

förvänt-heldagsverksamhet kommer motsvarandelans byggs ut,
skol-flexibelningar ställas för skolbarn. Enverksamhetenatt

från års ålder ökadeföreslagit,6 regeringen har kräverstart som
efterfrågaårskull platsinsatser. förväntasEn hel kan siktbarn

fråninom skola och ökade barnkullarnaskolbarnsomsorg. De se-
påverka80-talet behovetdelen kommer dessutom att avnare av

skolbarnsomsorg mitten 90-talet.och slutetmot av

miljö allsidig9.4 Trygg och
för skolbarnpersonlighetsutveckling yngre

denSamverkan mellan obligatoriska skolverksamheten ochden
påverkasfrivilliga skolbarnsomsorgen flertal faktorer.ettav



De skolbarnen har behov och tillsyn SOU l99l 54ett stortyngre omsorgav
under sin dag. De behöver kontakter mednära och Kapitel 9vuxna en

miljö i vardagen. förvärvsarbetar iFöräldrarnatrygg stor ut-
sträckning, vilket medför barn del vardagenunder äratt stor av
hänvisade till andra Fritidspedagoger, förskollärare, lärare,vuxna.
dagbarnvårdare m.fl. blir viktiga för skolbarnen. Skolan,personer

måstefritidshemmet och familjedaghemmet kunna erbjuda en
miljö, barnet förbehöver sin utveckling.trygg som

frånåtskildaDe flesta barn vidär sina föräldrarattvana vara
åttaunder dagtid. En dag till timmar i förskolan fa-ellersex

miljedaghemmet är vanlig för förskolebarn.
årenförstaDe barnen i fyraär skolan till timmar da-sex om

pågår åretsSkolverksamheten inte under alla vardagar. Un-gen.
gårgefär 70 dagar bort för ferier, enstaka lov och studiedagar. En

mycket andel barnen behöver därför denutöverstor av omsorg
tid de tillbringar i skolan. Det innebär barn med behovatt av om-

skoltidutöver kommer vistas i skilda miljöer, olikadärattsorg
året.har olikaunder delar dagen elleransvaretvuxna av

Barnens itrygghet och fostran bildar för alltgrundenomsorg
lärande. Barns trygghet i vardagen ökar de omkringom vuxna
dem samarbetar. därförDet är viktig uppgift för kommunernaen

knyta de olika verksamheterna i skola och skolbarnsomsorgatt
närmare varandra.

skolåldernBarns utveckling och sociala fostran i tidigaden
förutsätter arbetssätt där inslag blandasstrukturerade medett mer
barnens Genomaktiviteter. leken kan barnen olikaprövaegna
kunskaper färdigheter.och fria,Den skapande leken är nödvändig
för bearbeta upplevelser och utveckla insikter.att

måsteBarn utvecklas i olika takt. All utbildning och omsorg
nivåmöta barnet befinnerden det sig. Erfarenheten visar att

åldersblandadeverksamhet i inom skola och skolbarns-grupper
stimulerar arbetssätt till barns utvecklingsni-ett anpassatomsorg

vå ålder.oberoende av
föreslagenEn flexibel skolstart skolanssätter och skolbarnsom-

miljö och arbetssätt i fokus. blir nödvändigtDet skolaattsorgens
o-åringarsoch skolbarnsomsorg till behov. En godanpassas

ö-åringarnasgrund för skolstart skapas förskolansattgenom pe-
förhållningssätt fårdagogiska igenomslag skolans verksamhet.

Skolans främstarbetssätt har utvecklats för kunskapsinlärning
hos barn lärarledda aktiviteter och lektioner med bestämtgenom
innehåll. Skolbarnsomsorgen har socialt orienterad peda-en mer

förhållningssättgogik, där den barnet betonas.gentemotvuxnes
utgår frånArbetet temainriktat verklighet,är och barnets egen

lekendär blir naturligt inslag.ett
måsteDet enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för

allsidig personlighetsutveckling. verksamheterna iNär skola,en
fritidshem förskolaoch alltmer kompletterar varandra och sikt

kan och fostran, utvecklingväxer och lärandesamman, omsorg
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ingå naturliga och sammanhängande i ochdelar barns 1991 54SOUsom ung-
domars vardag. Kapitel 9

några9.5 Samverkansformer för skolbarn,yngre
exempel

Förutsättningarna för varierarsamverkan i landets kommuner.
vår förespråka någoninteDet är avsikt viss särskildatt samver-

kansform, betona värdet samverkan skerutan attsnarare av en
utgår frånoch den barnens behov samhällets lokala förut-ochatt

sättningar.
I de städerna,större där alla barn har behovnästan av omsorg

tillsyn finnsoch det flera exempel där fritidshem och skolor är
totalintegrerade.

våningsplanMariaskolan i Stockholm har sina in-ett av en
lågstadiebarn två åldersblandadetegrerad verksamhet 50med i

bestårklasser. Klasserna bildar sitt hemvist. Varje hemvistvar
klassrum, kök och totalt 100 kvadratmeter.av grupprum, ca

Tillsammans disponerar hemvistena i denutrymmen renovera-
de och trivsamt möblerade korridoren i expedition ochsamt
vilrum. Den totala för skola och fritidshem 325är kva-ytan
dratmeter.

ingår frånSamtliga 50 barn i verksamheten, har öppetsom ca
åtminstone07.00 till 18.00 varje dag. flesta barn kvar tillDe är

16.00.
Lärare och fritidspedagoger har nära samarbete. Underett
skoltid fritidspedagoger för fria aktiviteter och med-ansvarar

innehållerverkar i arbetet i klassrummet. Fria aktiviteter
mycket skapande verksamhet. dag iEn veckan har alla barn
och utflyktsdag. Under eftermiddagarnavuxna en gemensam

då tillgångleker barnen oftast fritt tilloch har samtliga loka-
Tvåler. eftermiddagar har s.k. kanverkstad, där barnenman

välja olika inriktning keramik eller trä.t.ex. teater,som

årl Karlbergsskolan i Stockholm har sedan flera tillbakaman
totalintegrerad verksamhet skola fritidshem. Sko-med ochen

lan ligger i de nedre planen i nybyggt bostadshus ochett om-
åldersblandade lågstadieklasser,fattar med sammanlagt 75tre

barn. Varje klass bildar här hemvist, disponeraräven ett som
tvåklassrum, kök och vissaTill detta kommer ut-grupprum,

för aktiviteter textilslöjd trä-samtrymmen gemensamma som
och metallverkstad.
Samtliga barn inskrivnaär i fritidshemsverksamheten och är

frånikvar skolan efter skoltid. Verksamheten 07.00har öppet
till 18.00 varje dag. fritidspedagogLärare, och barnskötare ut-

såhemvistetsgör arbetslag. utformatArbetssättet är detatt
lämnas för barnens initiativ. Utvecklingenstort utrymme egna
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social kompetens betonas och personalen medverkar aktivt SOU 1991 54av
till lära barn lösa konflikter och fungera tillsammans med Kapitel 9att
andra.
Lärare för skolverksamheten, fritidspedagog ochansvarar

för fritidshemmet.barnskötare verksamheten i De samarbetar
både under efter Fritidspedagogernaoch skoltid. och barnskö-

deltar i skolverksamheten efter-och lärarna år kvartarna
middagstid i fritidshemsverksamheten. Erfarenheten har visat

svårarelärarna tycks in fritidshemsverk-ha komma iatt att
samheten vad fritidshemspersonalen in iän har kommaatt
skolarbetet. En verksamhet fordrarden i Karlbergsskolansom

kring jämförtsätt tänka skolarbete och schemaett annat att
med i traditionell skola.en

Både i Mariaskolan och Karlbergsskolan samarbetar personalen
kring föräldramöten föräldrasamtal.och

kommitténsVid studieresa till Danmark Italienoch besökte
flera intressanta skolor med samlad heldagsverksamhet.en

Danmark fleral har kommuner byggt samarbetenäraettupp
mellan skolan och det kallar skolefritidsordning. Allaman
barn kan bli inskrivna i skolefritidsordningar, lokaler iharsom

årskursskolan. klasser, deltidsförskola,Tre børnehaveklass
årskurs två, bildaroch tillsammans med skolefritidsordning-ett

arbetsenhet. Personalen i de olika verksamheterna arbe-en en
mycket tillsammans under Efterskoldagen. skoldagens sluttar

flestaär de barn kvar i fritidsverksamheten. olika skolefri-De
tidsordningarna har skilda profiler sin verksamhet. Miljö
och idrott, musik och vanliga profileringar.ärnatur, teater

mångal Italien genomförs i kommuner heldagsskola för
6-11-årsåldern,barn i Scoula Skolanelementare. kan öp-vara

dagligen mellan 08.00 16.00.och Det 20-25 barn i varjeärpen
Tvåklass. lärare delar klass. Traditionell ämnesundervisningen

med laborativt arbete studiebesök,och teaterbesök.t.ex.varvas
Personalen siganvänder samhället omkring i undervis-runtav
ningen. Olika miljöer blir klassrum utanför skolan. Barnen
fostras använda sin fritid meningsfullt sätt.att ett

förhållanden9.6 Lokala hur samverkanavgör
utvecklas

vårtDe lokala förutsättningarna för barns fritid och skola i land
varierar stort.

Alla inte i behov samhällets och tillsynbarn är ut-av omsorg
Mångaskoltid. barn, finns i i dag,över skolbarnsomsorgen ärsom

Äveninskrivna i familjedaghem. fritidshem byggs ochut ut-om
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vecklas i alltmer integrerade former med skolan, kommer familje- SOU 1991 54
daghem behövas. Det handlar familjernas valatt t.ex. Kapitel 9om egna. också kommunernas möjlighet lösa skolbarnsomsorg iattmen om
glesbygd eller obekväma och oregelbundna tider.

förhållandenaDe lokala kommer huravgöra samverkanatt ut-
vecklas i enskildade kommunerna. Vi har tidigare behandlat det

vårenligt mening är grunderna för god samverkan mellansom en
skola och skolbarnsomsorg kap. 9.4.

dåkanHur samverkan utvecklas i kommuner, där omsorgen
innehållskolbarnen skiftar till omfattning, formochstortom

Även det inte alltid kan bli aktuellt med total integra-om en
tion Mariaskolan och Karlbergsskolan, kan integrerasom man

långtverksamheterna än vad i Vidgörs dag. all kommu-mer som
måstenal planering skola och skolbarnsomsorg integreringav en

måsteverksamheterna eftersträvas. Lokaler sambrukas i alltav
högre Genomgrad. ökad samverkan kommer de olika verksamhe-

också innehållsmässigt.integrerasterna att
Ökad samverkan i skola och skolbarnsomsorg förutsätter att

verksamheterna finns varandra.nära Redan kvartersett par av-
stånd försvårar många gång-bra vardagligt samarbete. dagl ärett

åt. frånfritidshem och skolor skilda Barn fritidshemer samma
kan i olika skolor och kanomvänt klasskamrater inskriv-vara

sådana förhållanden svårtolika fritidshem. Under blir detna
för fritidspedagoger och lärare samarbeta.att

Om fritidshem och skola finns i anslutning tillnära varandra, i
område,hus eller avgränsade kan samverkan tasamma samma

bådeform sambruk lokaler och samarbete i verksamhe-som av
ten.

l Sverkerskolan i fritidshemmetUppsala hade haft viss kon-
år,takt med skolan i flera det först fritidshemmetnärmen var

skolområdetflyttade de kvarteren till samarbetet mel-tre som
lan lärare och fritidspedagoger fart. har skolan och fri-Nutog
tidshemmet väl utvecklad inomsamverkan den samladeen
skoldagen. Fritidspedagoger arbetar med drama och dans, bild
och form bibliotek under skoldagens fria aktiviteter.samt
Samtliga barn har skoldag börjar och slutar viden som samma
tid.

mångaDet finns lokaler och miljöer i skolan eller dess nära
omgivning kan sambrukas. Dit hör gymnastiksal, olikat.ex.som
slöjdsalar, matsal, bibliotek, musiksal, grupparbetsrum, elevuppe-
hållsrum, skolgården.personalrum och naturligtvis

Erfarenheten visar när planerar och schemalägger föratt man
åtminstonesambruk bör ha med barnen eller försöka medman se

tillgångbarnens ögon. Barn behöver nära till olika slags aktivi-
Ärtetsrum. krångeldet förenat med alltför mycket till-att

gång till visst aktivitetsrum, kommer antingen den aktivitetenett
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utgå ocksåeller någotgörs den iatt är mindreannat SOU 1991 54rum, som
lämpligt för detta. Kapitel 9

skolgården,Den miljön,yttre material och redskap församt
utomhusbruk måsteär viktiga. Miljön såutformad denattvara
stimulerar till olika lekar och aktiviteter. Träd och kullar för
äventyrslek grönområdenoch fria för olika slags aktiviteter bör
finnas lika väl asfaltsplanen, nödvändigär för delsom som en
bollekar.

Möjligheten sambruka skolans klassrum ochatt Maria-som
skolan låtaoch Karlbergsskolan klassrum och fritidshemmets
hemvist bli år avhängigt de olika yrkeskategoriernasett, kun-av
skap varandra och varandras ocksåverksamhet. Det bör fin-om

vilja och mod till de förändringar samverkan medför. Ettnas som
sambruk liknande det Mariaskolan och Karlbergsskolan inne-

långtgåendebär samverkan i vardagen och bör förberedas noga.
Personal i de beskrivna integrerade anläggningarna har själva

sökt sig dit och varit bådemotiverade pröva arbetsformeratt nya
och förändra Såsitt arbetssätt.att inte alltidär fallet. Risken finns

alltför påhögt krav påverkaatt ett lokalsambruk kan den fortsat-
utvecklingenta samverkan negativt.av
Om fritidshemmet lokal-är eller verksamhetsintegrerat i dag-

hem eller förskoleverksamhet försvårakan det samverkanannan
med skolans Skolbarnsomsorgenpersonal. tillär för skolbarn och
måste därför i första hand söka samverkan med skolan.

9.7 Tid för planering och samarbete

För utveckla samverkanatt mellan ipersonal skola och skolbarns-
behövs planering och fortbildning. Denomsorg gemensam ge-

planeringen bör Innehålletregelbunden. imensamma verk-vara
samheten utvecklas i med nödvändighet kommeren process som

tid. Ledningen måsteföratt verksamhetenta skapa goda förut-
sättningar för denna process.

En viktig förutsättning för god samverkan ären en gemensam
schemaläggning. De barnens oregelbundna skoltider har föryngre
de flesta föräldrar och barnomsorgsansvariga svårigheter.skapat
Skolan har ofta schemalagt sin verksamhet hänsyn till konse-utan
kvenserna för föräldrar, barn och barnomsorg. Skolbarnens start-
och sluttider varierar påverkarunder skolveckan, vilket fritids-
hemmets och familjedaghemmets Dagbarnvårdareverksamhet.

fåroch fritidshemspersonal olika tider för sina inskrivnaatt passa
barn och verksamheten blir splittrad.



skoldagFörlängd l99l 549.8 SOU
9Kapitel

frivil-antingenskoldag,förlängdMånga införtharskolor somen
blandasskoldagenskoldag. Undersamladobligatorisklig eller

aktiviteter.friamedlektioner
klassenshalvklassoftast igenomförsaktiviteterFria grupp-

verksamhetenförpersonal,Fritidshemmetstimmar. ansvararsom
också friafår förfritidshemmet,med inskrivna barn ansvarnu

möj-kan görasskolbarn. Dettatill allasigvänderaktiviteter som
tillgång tillochskolschemaregelbundetbl.a.ligt ett mergenom

aktiviteter.friaförlokalerfritidshemmets
inne-varieratkanfria aktivitetervisarErfarenheten ettatt ges

vila ochverksamhet,håll, skapandelek,behovbarnsdär av-av
fritids-arbetssättettemainriktadestyrande. Detblirkoppling

byggerStundtalsaktiviteter.för friavägledandeblir ävenhem ar-
så fallet.alltidintebehöverskolarbetet,betet vidare varamen

initiativ tillbarneninnebäraaktiviteter kan ävenFria taratt egna
för friaverksamhetervissahar valtfritidshemdelaktiviteter. En

och drama,form,Då färg ochförekommeraktiviteter. teater mu-
bibliotekskunskap.högläsning ochmiljö,ochdans,sik och natur

fritidshemspersonal harså ochlärarevanligtinteDet är att
verkstadharVanligare äraktiviteter tillsammans.fria att man

Då med lära-hela klassennågot arbetarveckan.tillfälle iihop vid
skolor harfinnsaktiviteter. Detolikaifritidspedagogoch somre

i veckan.lågstadiet förmiddagsamtidigt,för helaverkstad en
intresseområden,olikamedarbetarlärareochFritidspedagoger

områdefår väljasjälvaoch dans. Barnenmusikvideo, teater,som
gången.veckortid fem-sexför en av

skolanmedsamverkanoch9.9 Skolbarnsomsorg
högstadietochi mellan-och ungdomför barn

sinförbåde störretioårsåldern vill barnochkanl ta ett ansvar
får förbetydelseallt störreutbildning och fritid. Kamratgruppen

barnensförändrasSamtidigtsocialisation.ochutvecklingbarns
varjestarttiderfastagrupptimmar medeller ingatillskoldag

fårskolbarnsomsorgpersonal i skola ochmellanSamarbetetdag.
l0-l2-år-förverksamhetgällerdetprägel närdärför annanen

ingar.
iutbyggd nämn-intemeningtraditionell äriSkolbarnsomsorg

åldersgrupp. tidigare vi-Somiomfattning för barn dennavärd
familjedag-ellerfritidsheminskrivna isjuendast procentsat var

IO-IZ-åringarmångaemellertid1989. Till detta kommerhem att
tillgång verksamhet.öppnatill kommunernashar

ifast punkt10-l2-årsåldern fortfarandebehöveriBarn en
medtillräckligtoftaäroch skola. Detsidan hemvidvardagen, av

Fritidsklub-fritidsklubb.eftermiddagstid, s.k.underverksamhet
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fritidsferier. En 54och SOU 1991lovdagarskolansunderhaben bör öppet
fritidsgården eller hos 9Kapiteltill skolan,lokaliseradklubb kan envara

förening.
Övergången eftermiddagsom-från enbarttillheldagsomsorg

ålder. Avgö-bestämdvisstillinte knutenfritidsklubb, är ensorg,
utvecklingsnivå, självständighetbarnensställetbör irande vara

blir medvetnalever Barnvardagsmiljö de attsnartoch den om
ifritidsklubb änisjälvständighetoch ettkrävs störredet ansvar

försjälva de ärofta närkännerfritidshem. Detraditionellt mogna
övergång fritidsklubbLll-årsåldern tillbördetta l varasteg. en

flesta barn.möjlig för de
långfrån erfarenhetharEskilstuna, därutvärderingl manen

desjälva kännerjust barnenbetonades attfritidsklubbar, attav
klubben.nivå börjar ideblir större närbyter och

ungdomsåren, sigläratillgränsen attbehöverBarn nu,
fritidsklub-utanförfritid. Aktiviteterför sinstörreta eget ansvar

barnenstödja ochPersonalen skallviktigare.ben blir uppmuntra
sjålvständighetsutveckling.i deras

verksamhetmiljö medgodskallFritidsklubben somenvara en
delaktighet i pla-utgår Genomfrån och intressen.behovbarnens

skall barnen tränasverksamhetenförmedansvar att tanering och
demokrati i vardagen.sigoch läraansvar

träffamöjligheterPå alltid finnasskall detfritidsklubben att
inskrivna barn.tillinte begränsasVerksamheten börkamrater.

år oersättliga.i det närmasteunder dessakamraterFör barnen år
socialtutvecklasbarnetmed kamratertillsammansDet är som

fritidspedago-Personalen,könsroll.identitet ochformar sinoch
harbarnenviktiga vuxenkamrater,fritidsledare, bliroch somger

föredöme.samtala med och habehov att somav
får inrikt-mellanstadietskolbarn iSamverkan kring annanen

medskoldaglängreharför barn. Barnenning denän ennuyngre
fritidsklubb kanPersonal ihuvudsakligen i helklass.undervisning

vilketkvällstid,eftermiddagstid ochförlagd tillsin arbetstidha
försvårar samverkan.

mellan olikaområden desamarbetetoch börflera kanlnom
såntaktiviteter ärutvecklas. Friapersonalkategorierna ett om-

fritidsleda-både ochfritidspedagogerråde, lärare,betonas avsom
fritidsverksamhetenpersonal inomflera kommunerl ansvararre.

el-med barnaktivitetersjälva ledaantingenför dessa, attgenom
förening-ledsockså organisera verksamhet,ler att avsomgenom

föreningskännedom har härmedFritidsledareoch andra. enar
funktion.viktig

från skol-På skola ochpersonalmellanstadier arbetarflera
Det kankring olikatillsammansbarnsomsorg tema-teman. vara

olikaväxtfärgning ochmiljö, musik, video,kringarbeten teater,
kulturer.
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Ibland delar fritidsklubb fritidsgårdlokal tonår-med fören SOU 1991 54en
ingar. Fritidsledare då bådakan arbeta i verksamheterna. för-En Kapitel 9
del med detta är det blir kontinuitet i kontaktenatt mellan vuxna
och barnungdom. Denna kontakt har visat sig mycket värde-vara
full i det fortsatta tonåringar.arbetet med ocksåDet har visat sig

positivt för samverkan med skolan. Fritidsledarnavara med sin
kunskap och nära kontakt med barnen kan medverka tillom att
övergången från mellanstadiet till högstadiet underlättas.

Vi har i detta kapitel uppehålliti huvudsak vid samverkanoss
mellan personal låg-arbetar med barn i och mellanstadiet.som
Det för kan emellertid även tillämpasresonemang högstadi-
et.

någral kommuner har prövat förlägga fritidsklubbfri-attman
tidsgård i eller i nära anslutning till högstadieskola. Personalen
från de olika verksamheterna påbörjathar där samarbete. Det-ett

har visat sig positivata resultat, elevrådsarbetetbl.a. har stimu-ge
lerats och ungdomarnas intresse för skolans miljö ökat.

9.10 Familjedaghem

En del föräldrar föredrar familjedaghem för sina barn. vissal
glesbygder familjedaghemär dessutom den praktiska möjlig-mest
heten lösa skolbarnsomsorgen.att För barn med oregelbundna
tillsynstider och barn behovmed i mindre är fa-av omsorg grupp
miljedaghem nödvändig verksamhetsform kommeroch ävenen
fortsättningsvis ha betydelse.att stor

Dagbarnvårdare ocksåbör därför omfattas samarbetet kringav
skolbarnen. En väg har mångaprövats kommuner ärsom av att
dagbarnvårdare träffas i skolbarnsomsorgens lokaler. finnsDet
då möjlighet utveckla samarbetet mellanatt personal i de olika
verksamhetsformerna.

9.11 Barn-personal-föräldrar

Personal i skola och skolbarnsomsorg arbetar oftast för sigvar
Ävenmed barnen under dagen. när de arbetar tillsammans i te-

maverksamhet, eller friluftsdagar kommer lärare,raster fritids-
pedagoger, förskollärare och fritidsledare uppleva barnenatt
olika Genomsätt. ökat samarbete mellanett olika personalkate-
gorier växer helhetsbild barnet fram.en av

Fler två.ögon än Barn olika skäl behöver sär-ser mer som av
skilt förstöd sin utveckling och sitt lärande kan det ti-ett
digt stadium. Det viktigtär föräldrar erbjuds delta i alltatt sarnar-
bete rör det barnet.som egna

Föräldrasamarbete underlättas när skola och skolbarnsomsorg
Påsamverkar. flera platser erbjuds föräldrar samtal,gemensamma
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både förekommerfritidspedagog och lärare finns med. Detdär 1991 54SOU
också fritidshem, harskola och skolbarnsomsorg, klass och Kapitel 9att ge-

föräldramöten.mensamma

9.12 heldagsskolaMot en

ocherfarenhet i dag har samverkan mellan skolaDen som av
såvälvisar vinster för barn och föräldrarskolbarnsomsorg som

sådanför personal och verksamhet. En samverkan kan och bör
innehållsmäs-både lokal-utvecklas verksamhet ochmot somen

sammanhållen form. Genom skolda-sigt bedrivs i utvecklaatten
fritidshemmetstill heldagsskola kan och skolans verksam-gen en

pedagogiskt organisatoriskt.het och Heldagsskolanväxa samman
förenar obligatoriska skolan med frivilligaden den skolbarnsom-

sorgen.
erbjudas varierad verksamhetl heldagsskola kan barnenen en

tidigare ochinte bunden ämnes-sätt ärsamma av ensom som
Genom obligatoriska inslagentidsmässig uppdelning. de kanatt

kombineras fria aktiviteter undanröjs den risk för tidspressmed
får lågstadiet.barnen i dag känna redanavsom

förändrasbarn i samhälle snabbt.Dagens växer ett somupp
Teknisk utveckling, miljöförändringar, omfattande invandring,en

i omöjligtändrade situationen i det dagden Europa gör äretc. att
skapa bild hur barnens liv kommer attatt en av som vuxna ge-

ocksåsig. Förändringarna möjligheter kanstalta menger nya
påverkaställa krav livsmönster och levnads-komma att nya

då kunskapsstoffet ständigtstandarden. tid ökar är det dess-l en
svårt vilka kunskaper skall prioriteras fram-avgörautom att som

för andra.
sko-viktig uppgift för den generella verksamhet, i formEn av

dåoch samhället för blirskolbarnsomsorg, att gesom ansvarar
ständigt förändras,barnen beredskap samhällemöta ettatt som

livslångtförse fördvs. dem med redskap lärande.ett
förskollärare och fritids-l heldagsskola där grundskollärare,en

tillsammans finnskommer lösa arbetsuppgifternapedagoger att
flerafinns detgoda möjligheter dessa behov. Därmotatt svara

omväxlande bedrivas irelatera till och arbetet kan stör-attvuxna
mindre inom eller i det omgivandeeller skolansgrupper ramre

samhället.
Heldagsskolan skall fungera laboratorium där barnenettsom

utforska, experimentera söka sigkan utlopp för sin lust ochatt
nyfikenhet, upptäckarglädje,fram till sin kunskap. Barnensegen

måstesig tillvara i mil-skaparlust och lust lära generösatt tas en
ocksåtryggheten fel och läradär de kan känna göraatt av

sina misstag.
livetEn framtida heldagsskola bör öppen mot utan-vara mer

förför använda samhället naturligskolan och atten arenasom
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7

samla kunskaper och erfarenheter. viktig uppgift förEn de SOU 1991 54vuxna
i heldagsskolan är barnen stöd och vägledning ochatt Kapitel 9attge sovra
tolka det informationsflöde för.de ärstora utsattasom

fårinternationaliseratl samhälle det viktigtär barnenett att
bådestöd och hjälp utveckla sin kulturella identitet ochatt egen

tillägna sig bildnyanserad och respekt för andra kultu-att en av
rer.

naturvårdMiljö- och bör konkret sätt inlemmas i denett
dagliga verksamheten. Odling i anslutning till skolan kan ettvara
påtagligt och praktiskt sätt bli förtrogen med behovetatt ettav
ekologiskt synsätt.

l heldagsskola bör estetisk och praktisk kunskap utvecklasen
hand i måstehand med intellektuell kunskap. Det finnas stort ut-

för lek och idrott, skapande verksamhet praktisktochrymme ar-
får dåbete. Barn språkmöjlighet utveckla sitt sinaoch andraatt

sånguttrycksmedel i bild och form, och musik rörelse ochsamt
drama.

Personal arbetar tillsammans i verksamhet barnsdärsom en
olika uttrycksmedel används och arbetssättet i övrigt tillanpassas
barnen, kommer med nödvändighet utveckla sin yrkeskompe-att
tens.

åldersblandadel finns ofta möjligheterstörre mötaattgrupper
och stödja de enskilda barnens behov och utveckling. Barn ut-

ivecklas olika takt utifrånoch de upptäcker sin omvärld sina eg-
behov och erfarenheter. Tillfällen arbeta och leka tillsam-na att

såväl jämnårigamed och äldre kamrater ock-mans som yngre ger
så rikare bådeutvecklingsmiljö för den intellektuella och denen
sociala utvecklingen.

Heldagsskolans verksamhet bör präglas det temainriktadeav
arbetssättet betonar helhet och sammanhang. För barnen ärsom
livet helt och odelbart. De behov administrativt delaattvuxnas av

kunskaper i olika ämnen stämmer inte alltid med barnensupp
sätt undersöka och organisera sin tillvaro.att Temainriktningen
skall innebära kunskaper kommer in och används i be-att nya
gripliga fårsammanhang barnen använda alla sinnen församt att

upptäcka och tillägna sig kunskaper.att Vid val temannya av
skall såvälhänsyn till barnens behov och intressen arbets-tas som
lagets bedömning vad viktigt förär det enskilda barnetav som
och barngruppen.

Barnens behov utveckla sin kompetens och handlings-attav
förmåga för i ökande grad kunna för sig själv behö-att ta ansvar

också uppmärksammas. Kompetens är bredare begrepp änver ett
kunskap och färdigheter. handlarDet kunna använda des-attom

i meningsfulla sammanhang. Kompetensen utvecklassa attgenom
barnen använder sina kunskaper, färdigheter och tidigare erfaren-
heter för förståtolka, och själva aktiva i konkretaatt situa-vara
tioner. fårHärigenom barnen erfarenheter i sin kanturnya som
leda kompetensutvecklingen vidare.
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mångfasetterade verksamhet ställermed sinHeldagsskolan 1991SOU 54
miljön traditionella skolan. Om heldagssko-andra krav än den Kapitel 9

befintlig skolabedriva sin verksamhet inomlan skall kunna en
måstemåste materialmiljön förändras. Lokaler, inredning och

till annorlunda arbetssätt och till barnens växlandeettanpassas
så såvälmiljön utformasbehov intressen. Den fysiska skalloch att

aktivite-den organiserade gruppverksamheten barnenssom egna
avskildhet och vila börkan fungera bra. Barnens behovter av

också uppmärksammas.
under skolansheldagsskola kombinerad med verksamhetEn

mångatillräcklig för barn.ferier och lovdagar kan vara omsorg
också finnas erbjudande kompletterande verksam-Det bör ett om

för detta. Heldagsskolan med fasta tiderhet de barn behöversom
föreftermiddag för alla barn underlättar inte baraochmorgon

ocksåoch tillsyn, för kommuner och skolorderas utanomsorg
många skolskjutsar.med

får för omfatta 5Enligt nuvarande regler skoldagen barnen
årskurserna 2 8 förtimmar 20 minuter i l och och timmaroch

årskursernabarnen i däröver.
i omfattar 20 lektioner veckaUndervisningen grundskolan per

åkåk åk 30 3för barnen i 24 i i och 34 i 4-6.
betyderSkoldagen kan organiseras samlad skoldag. Detsom

anordnas del skoldagen inteverksamheten även denatt av som
omfattas undervisning. verksamhet kan efter kommu-Dennaav

frivillig eller obligatorisk förval antingen barnen. Dennens vara
står sådantill buds för verksamhet, inkl.tid högst raster,som

uppgår till
årskurs2 timmar 40 minuter ioch l

årskurs2 timmar 8 minuter i 2och
årskurs4 timmar i 3 och

årskurserna3 timmar 28 minuter i 4-6.och
genomfört bland kommunerna visar 14Den enkät att pro-

dem använder sig obligatorisk samlad skoldag.cent enav av
Från verkar inom skola-skolbarnsomsorg detdel haren som

framförts obligatoriska verksamheten borde omfattadenatt en
årskurserna förlängre tid i l och Därmed skulle utrymmet att

pedagogiska vinsterverksamheterna bli större och göras.varva
pågårnärvarande dynamisk utvecklingFör samverkanen av

mellan skola och skolbarnsomsorg. Detta visas de exempelav
Vårredovisar i betänkandet. bedömning är, bl.a. med ut-senare

gångspunkt i de omfattande kontakter haft med de verksam-
fortsättahetsansvariga, utvecklingdenna kommer och in-att att

såvältensifieras. verksamhetsmässigainte minst de ekono-som
fördelar ytterligare för utveckling i denmiska pekar talar en

också möjligheterriktningen. Det de öppnasgör att samor-som
politiska ledningen därmed förvaltningen,lokala ochganisera den

vårt statsbidragsgivningen.liksom förslag rörande
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alltsåVi befinner i läge där förändringar verk-ett SOU 1991stora 54oss av
förestår, innehålletsamheten samtidigt i den samlade verk- Kapitel 9som

frågansamheten över läroplanskommittén. Prövningenses av av
obligatoriskaden verksamhetens omfattning i tiden bör enligtom

vår anståuppfattning till dess säkrare slutsatser kan drasatt om
behoven förutsättningarna.och

9.13 Sammanfattning

Samverkan bådemellan olika verksamheter för barn och ungdom,
innehållavseende organisation,och kommer bli självklar ochatt

nödvändig 90-talet.under Den blir självklar för kunnaatt ge var-
barn bästa möjliga förutsättningar utvecklas. Den blir nöd-att

vändig samhällets skall kunna användas effek-ettom resurser
Mångativt goda finnssätt. exempel redan.

Samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg varierar med
ålder.barnens

måsteFör barn trygghet i och fostran betonasyngre omsorg
årgrund för allt lärande. utvecklingBarns i dessa kräver ettsom

varierat arbetssätt där strukturerade aktiviteter blandas med lek.
Den fria leken möjlighet bearbeta upplevelser och erfaren-attger
heter.

innehållVi och arbetssätt i skola och skolbarnsom-attanser
måste utvecklingsnivå.till barnets verklighet ochsorg anpassas

sådanEn utveckling kan underlättas verksamheten organise-om
åldersblandadeiras grupper.

Äldre måstebarn större och delaktighet.ett egetges ansvar
får ocksåFöreningsaktiviteter allt större betydelse och börnu

personalen. Barnen bör naturligt med-sättuppmuntras ettav
iverka planering verksamheten. Fritidsklubb och liknande ef-av

bådetermiddagsverksamheter bör möjligt organiseras med in-om
så åldersgruppenskrivna barn och öppen del, alla barn iatten

får tillgång till dem.
Barn behöver särskilt förstöd sin utveckling kansom upp-

skolårenmärksammas tidigt under det samarbete ut-genom som
vecklas mellan verksamheterna.

avståndetMöjligheten sambruka lokaler är avhängigtatt av
måste ocksåmellan institutionerna. Det finnas tid för samverkan.

Regelbunden planering och fortbildning är nödvändiggemensam
innehålletför utveckla i verksamheten. Schemaläggningatt av

måsteverksamheten göras personal inom skola-gemensamt av
skolbarnsomsorg.

Vi fortsatt utveckling och utbyggnad skolbarns-attanser en av
under 90-talet är nödvändig. Formerna kommer attomsorgen va-

riera. En heldagsskola där obligatorisk skolverksamhet kombine-
grunden förmed frivillig verksamhet blir utbildning ochras om-

mångaDenna kommer tillräcklig förverksamhet attsorg. vara
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barn. För del barn kan heldagsskolan behöva kompletterasen SOU 1991 54
med andra former och tillsyn, familjedaghem. Fört.ex.av omsorg Kapitel 9

10-12-årsåldernde äldre barnen i behöver olika former efter-av
middagsverksamhet utvecklas. inslagen öppen verksamhet börav

Ävenöka. samverkan frånmellan personal olika verksamheter för
ungdomar i högstadiet bör utvecklas.

Skolbarnsomsorgskommitténs förslag

Kommunerna bör stimuleras utveckla olika formero att av
samverkan för skola-skolbarnsomsorg. så-Heldagsskolan är en
dan verksamhetsform, där fritidshemmets och skolans verksam-
heter kan växa samman.

Verksamheten i skola-skolbarnsomsorg bör io större ut-
sträckning åldersblandadeorganiseras i för bättreattgrupper
kunna till barns utvecklingsnivå.olikaanpassas

Arbetssättet i skola-skolbarnsomsorg böro temainrik-vara
och betona sammanhangtat och helhet.

framtidenl krävs programinriktad ocho strukture-en mer
rad forskning, bl.a. för stimulera lokala utvecklingsarbeten.att
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ekonomiOrganisation och10 2391119131154-
p leoanalys. . ochredovisning attaav

exempel

10.1 Inledning

åtta Viexempel samverkan.beskriver olikadetta kapitell
fårsamverkaneffekter olika formervisar vilka ekonomiska av-av
såExemplen valdapersonalanvändning. ärseende lokal- och att

finns mellan skolaolika varianter samverkande speglar som
några timmarshandlaoch skolbarnsomsorg. Det kan samver-om

Ãngelsta-och skolan vidvecka mellan fritidshemmetkan somper
det kanSkvadronskolan i Sundbyberg,skolan i Uppsala och men

också verksamhetsintegration ihandla ökad grad somavom en
Kungsladugårdsskolan Gö-ii Helsingborg ochBrunnsparksskolan

sådanavåra skolor ochfinns helt nybyggdateborg. Bland exempel
ocksåfinns beskrivningarför samverkan. Detär ombyggdasom

ursprungligai lokalerna.verksamheter samverkar desom
utifrån organi-närmiljö, lokaler,bakgrund,Exemplen beskrivs

innehåll ekonomiska analyserna harekonomi. Desation, och
jämförel-knutitsvarje exempel hargjorts statskontoret. Till ettav

Uppgifternavalt.självaseobjekt. objekt har kommunernaDessa
kommittén har utarbetat ihar inhämtats via enkät samar-somen

dettahar baseratsBeräkningarnabete med statskontoret. en-
inhämtat ikompletteringar Statskontoretkätunderlag samt som

enskilda kommuner.direktkontakt med

beräkningsmetoder10.2 Enkät och

behäftade medmätningar detta slag ärkanAllmänt sägas att av
sådanaför härredovisningen ärviss kommunalaosäkerhet. Den

svårgenomtränglig. för verk-kostnaderSamtligasyften mycket en
uppgifter-samlatvanligtvis intesamhet, skola, redovisas utant.ex.

frånmåste Vissa kostna-förvaltningen.olika delarhämtas avna
svåra härleda tilliblandder, främst för lokaler, kan att envara

dåberäkningar har använts.Schabloniseradeenskild verksamhet.
läsåret 198990. RedovisningenhuvudsakUppgifterna iavser

någonanspråk de totala kost-fullständig bildintegör att avge
fokusering gjortsstället hari olika exemplen. lnaderna de en



de för skolbarnsomsorgskommittén viktiga kostnaderna, dvs. SOU 1991 54
främst kostnader för lokaler, personal vissa övriga kostna-samt Kapitel 10
der.

Kostnaderna redovisas går såvälbarn i skola fri-per som som
tidshem i förekommande fall deltar nå-isamt samlad skoldag. l

fall redovisas kostnaderna gårför så-got mellanstadiebarn isom
väl skola fritidsklubbsverksamhet. Kostnaderna redovisas försom
skola och skolbarnsomsorg sammanslaget, vilket innebär deatt
genomsnittliga kostnaderna för barn i skolan medett summerats
de genomsnittliga kostnaderna för barn i skolbarnsomsorg.ett
Kostnader för samlad skoldag har slagits det antal barnut som
deltagit i verksamheten.

Redovisningen kostnaderna är uppdelad lokalkostnader,av
personalkostnader övriga kostnader.samt

Lokalkostnaderna omfattar driftskostnader, lokalvårdinkl. och
i vissa fall vaktmästare kapitalkostnader. förekommandeIsamt
fall redovisas hyreskostnader.rena

Skolans personalkostnader omfattar lönekostnader för skolled-
ning, lärare och skolmåltidspersonalpedagogisk personal,annan

i vissa fall vaktmästare. fritidshemspersonalmotsvarandesamt För
innefattas samtliga kostnader lokalvårdför och i enstakautom
fall personal i köket.

Personalkostnader Skolhälsovård,för bibliotekarier skolkanslis-
personliga ingårelevassistenterter, m.fl. i redovisningen.

Övriga bestårkostnader främst kostnader för livsmedel, lä-av
romedel och förbrukningsmateriel.

Utöver kostnadsuppgifter redovisas det samlade genomsnittliga
antalet kvadratmeter kvm barn det genomsnittligasamtper an-

årsarbetskraftertalet åak barn. Dessa uppgifter ärper summe-
ringar det genomsnittliga antalet barn i skolan detav samtper ge-
nomsnittliga antalet barn i skolbarnsomsorgen.per

Följande exempel, skola och fritidshem, beskrivs och analyse-
i detta kapitelras

Kronjuvelen, innehållsmässigtär lokal- och integreradsom en
verksamhet lågstadieklassermed och fritidshemsavdelning-tre tre

Den Kungsladugårdsskolanhör till i Göteborg. 10.3ar.
Hagaskolan i Göteborg, innehållsmässigt integrerad verk-en

samhet med förskola, skola fritidshemoch i lokaler. Per-samma
åldersblandadesonalen arbetar i både låg- och mel-grupper

lanstadiet. 10.4
Junibacken i Ludvika, nystartad totalintegrerad anläggningen

lågstadieskola,med förskola, fritidshem kvartersgårdoch i samma
lokaler. Fritidspedagoger och lärare tillsammans föransvarar
samlad skoldag. åldersblandadeVerksamheten bedrivs i grupper.
l0.5

Skvadronskolan och Tellus fritidshem i Sundbyberg ligger i
byggnad inteär lokalintegrerade. Personalen harsamma men ut-
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kring olika aktiviteter. Verksamhetenvecklat nära samverkan SOU 1991 54en
åldersblandadei 10.6bedrivs Kapitel 10grupper.

Ãngelsta vissfritidshem och skola i Uppsala, har samver-som
lokaler.kan inom samlad skoldag och begränsat sambruk av

10.7
lokalintegreradSandbäcken i Katrineholm, delvisärsom en

och fri-verksamhet med viss samverkan mellan fritidshem, skola
årskurstidsklubb frivillig för ochoch med samlad skoldag 1

l0.8
bådeHelsingborg, lokal-Brunnsparksskolan i är ochettsom

lågstadiumverksamhetsintegrerat fritidshem med samladoch
skoldag l0.9och med nära samverkan med parkleken.en

Östersund,Mimergården i lokal- och verksamhets-ärsom en
integration mellan fritidshem och samlad skoldag.skola med
Även Mimergården.ingårfritidsklubb 10.10och särskola i

Vi avslutar kapitlet med slutsatser där kommenterar och
ekonomi i verk-analyserar lokalanvändning, personaltäthet samt

samheterna.

10.3 Kronjuvelen

innehållsmässigt integre-Kronjuvelen lokal- ochär namnet en
lågstadieklasser fritidshemsavdel-rad verksamhet med ochtre tre

Kungsladugårdsskolanningar. till i Göteborg.Den hör

Bakgrund

Är 1981 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige införaatt sam-
årskursernalad skoldag i väsentligt inslag i1 och Ett den sam-

lade skoldagen del fritidshemspersonalens arbetstidär att en av
förläggs i skolan för genomförande fria aktiviteter. Kungsladu-av
gårdsskolan flerå-började med samlad skoldag 1983. finnsDär en
rig erfarenhet samverkan mellan lärare och fritidshemsperso-av
nal. Kronjuvelen har vuxit fram personalens speciella intressenur

de förutsättningar fanns i stadsdelen.och skolan och Ut-som
gångspunkten modell skoldag har etableratsär den samladav som
i Göteborg.

Närmiljö

Kungsladugårdsskolan liten höjd i anslutning tilltronar en
trevåningsganska bebyggelse med bostadshus och villatät ett

radhusområde. Bostadsområdet under 1900-talets förstabyggdes
decennier. Under 1980-talet har det skett successiv renoveringen

95



medfört ande-bostadshusen och generationsväxling SOU 1991 54attav en som
len barnfamiljer ökat.har Kapitel 10

hållet grönområde. övrigtSkolan lgränsar mot ett stortena
barnens lekytor i närmiljön mycket begränsade.är

Lokaler

fyravå-Kungsladugårdsskolan byggdes 1932 gul,och är stor,en
nings tegelbyggnad. Hela skolan skall successivt Kron-renoveras.

våningen.1989juvelens lokaler byggdes och ligger andraom
i verk-Förutom dessa lokaler utnyttjas matsal och gymnastiksal

låg-samheten. I skolbyggnaden finns och mellansta-detresten av
tvådieklasser, gymnasiesärskolan Skol-och fritidshemsavdelningar.

gården sådan bestårliten för höra tillär skola och hu-att storen
gård.vudsakligen asfalteradav en

Kronjuvelen har byggts in i korridor med tillhörande klass-en
våningen. bestårandra Den för skola ochenhetertrerum av

fritidshem, och disponerar tambur. Ettsamttresom var en rum
två smårumbibliotek, och snickarrum loka-ärett gemensamma

mellanmålfinns förler. Det kök tillredning och lovda-ett av
frukost Skoldagaroch lunch. och personaläven äter barngar

ocksålunch i skolans expedi-matsal bottenplanet. Det finns en
tions- och personaldel, med kontor, arbetsrum och personalrum.

Organisation

1990 i GöteborgFr.o.m. har uppdelningen i olika facknämnder
och förvaltningar stadsdelsför-stadsdelsnämnder ochersatts av
valtningar förmed samlat skola, barnomsorg, fritid, kulturansvar

område.m.fl. verksamheter inom geografiskt Denna verksam-ett
några områdescheferhet leds stadsdelschef med närmastav en

sig i organisationen.under
Kungsladugårdsskolans till stadsdelsnämndverksamhet hör

ingårMajorna och där i Pedagogisk l omfattar allenhet som
års ålder.förverksamhet barn och ungdom till l6 Denna en-upp

områdeschef.het leds av en
Kungsladugårdsskolan skolhuschefFör verksamheten i finns en

låg-med ledningsansvar för femtonsammanlagt och mellansta-
områdesföreståndaredieklasser, med ledningsansvar församt en

sju fritidshemsavdelningar.
och Kronjuvelens integreratl enheter hartrevar en av man en

skolklass fritidshemsavdelning lokaler.och ien gemensamma
ålders-Sammanlagt finns i Kronjuvelens 68 iverksamhet barn tre

blandade klasser. Alla barnen medverkar i samlad skoldag. Den
från frånskoltiden för 08.00-13.20. 48 barnentotala barnen är av

Kronjuvelen plus 12 inskrivna fritidshem-andra barn är de tre
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året. Skoldelen fri-18.00 hela ochDe har öppet till under SOU 1991 54men.
ocksåtidshemsdelen har förutom lokalkostnader Kapitel 10gemensamma ge-

förbrukningsmateriel i övrigt skilda budgetar.mensamt men
ingår Övrigai arbetsenheter tillsammans med lärare iLärarna

Kungsladugårdsskolan kategorimö-medan fritidspedagogerna har
området.övriga fritidshem imedten m.m.

Verksamheten

nivåer.Målen för olikaverksamheten finns formulerade lnom
pågårStadsdelsnämnden och -förvaltningen i Majorna arbete med

måldokument för stadsdelens barn- och ungdoms-ett gemensamt
verksamhet. personalgruppen Kronjuvelenlnom vid arbetar man

målbeskrivning måldiskussionernamed verksamheten. harlen av
någonpersonalen blivit alltmer efteröverens strävaratt manom

form helhetsskola fritidspedagogerinnebär och lära-attav som
tillsammans för pedagogiskutvecklad verksamhet,re ansvarar en

innehålldär olika helaoch arbetsformer under dagen.varvas
Innehållet i verksamheten skiljer sigi de avdelningarnatre en
åt.del avdelning temainriktat varjeI arbetar mycket dären man

förmågabarn efter sin inhämtar kunskaper, färdighetertränar
och utvecklar sin kreativitet. avdelning arbetarl en annan man

med skapande för skall arbeta allaämnen barnen medattmera
sina sinnen. lämnar musik ochMan dans,stort utrymme ryt-
mik vilket barnen självkänsla relationer.och skapar goda Denger
tredje avdelningen i sitt arbete inspirerad den s.k.är Montesso-av
ripedagogiken. Arbetssättet bygger individuell inlärning, tema-
inriktad arbetsform frihet ibarnen sitt arbete ochsamt att ges
möjlighet arbeta i sin takt.att egen

Jämförelseobjekz

jämförelseobjekten ChapmanDe Karl .lohansskolam ochärtre
Djurgårdsskolan med tillhörande fritidshem. Karl Johansskolan är

både låg-,skola med mellan- högstadium. Chapmanoch ären en
lågstadieskola Djurgårdsskolan mellanstadieskola. Skolled-och en

skolmåltidsverksamhet Karl Johansskolanning och är gemensam.
637 297 högstadiebarn. 102 mellanstadiebar-har barn Deärvarav

lågstadiebarnenfördelade fyra och de 238klasser ärärnen
75 fyraChapmanskolan har barnfördelade tolv klasser.

ocksåDjurgårdsskolans fyrafördelade klas-98 barnklasser. är

ser.
152sammanlagtfem fritidshem medTill de skolorna hörtre

barn.
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Ekonomisk analys 1991 54SOU
Kapitel 10

8500 kr. lägretotala kostnaderna för Kronjuvelen drygtDe var
år nedan.för jämförelseobjekten enligt tabellenbarn och ånper

år för medinnebär 212500 kr. lägre kostnadDetta per en grupp
25 barn.

Jämförelse Kronjuvelen inkl.Tabell mellan skolbarnsomsorg samt
Chapmanskolan,Johansskolan,samlad skoldag och Karl

Djurgårdsskolan fem fritidshemoch

m.fl. DifferensKronjuvelen Karl Johan

kostnaderbarnår 859 8 523066 63Totala S5 -därav
7081 478 77013 15 1lokaler -- 788459 43 247 438personal -- 2 355övrigt 2 899 5 134 --
10,40 23,2 13,2Totalt antal kvmbarn -

åakbarn 0,20 0,020,18Totalt antal -
I ingårgymnastiksal ej.Matsal och

låg personalsi-Kostnadsskillnaderna till övervägande delen
år. På framgårlokalsidandan, 4800 kr. barn ochnästan attper

vid Kronjuvelen medfördeden helintegrerade verksamheten att
hälften jämförelseobjektets. boka]-knapptbarnytan avper var

något då matsal ochdock i beskrivningen underskattadärytan
ingårgymnastiksal i Kronjuvelens lokalyta.

1400 kr. medanKvadratmeterpriset för Kronjuvelen var ca
för jämförelseskolornas och fri-kvadratmeterpriset i genomsnitt

lågtidshemmens 500 kr. Jämförelseobjektets lo-lokaler drygt
realistisk prissätt-kalkostnader kommer dock, i takt med en mer

flera fall planerade, öka ochning renoveringar i är attsamt som
i lokalkostnad mellan de alternativadärmed tenderar skillnaden

ingårytterligare. lokalkostnaderna lokal-anläggningarna öka latt
vårdskostnader personal-ligger undervaktmästaremen som
kostnaderna.

10.4 Hagaskolan

innehållsmässigt integrerad verk-i GöteborgHagaskolan är en
fritidshemmed förskola, skola och i lokaler. Per-samhet samma

bådeåldersblandade låg- och mel-isonalen arbetar grupper
Ianstadiet.
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Bakgrund SOU 1991 54
Kapitel 10

påbörjadesUnder 1980-talet mycket omfattande saneringen av
Hagaområdet.hela bevarade det kulturhistorisktMan som var av

intresse, för nybyggnation.resten revs

Närmiljö

Göteborgs allt vad detHaga är stadsdel i medcentrumnumera en
ocksåinnebär. Haga är stadsdel under uppbyggnad. Den tungaen

många år återstårtrafiken dominerat myckethar under och än
innan stadsdelen ligger mitt i storstadår klar. Trots Hagaatt en

grönområden gångavstånd,finns det park,inom bl.a. storen
hembygdsgårdar.Slottsparken, dockmed djur och Trafiken gör

intebarnen kan sig dit själva.att ta

Lokaler

lågstadiet fri-Varje enhet till sitt förfogande skolsal,har etten
tidshems- fritidsförskolerum med kök och mellanrumettresp.

båda kapprum,mellan de harstörre Dessutom ettmanrummen.
tvåtoaletter avdelningar användsoch mycket litetett rum som

verkstad.som
Skolsalarna klass-har inga bänkar bord och stolar. l allautan

fåtöljer,finns liknande, dithörnor med soffor, kuddar ochrum
barnen kan dra sig tillbaka för läsa, personalen kan haoch däratt
samlingar med barnen.

klasserna mellanstadiet ochDe har klassrum etttre ett
grupprum var.

Slöjdsalar, rörelserum, matsal bibliotek finnsoch gemensamt
för hela finns personalrum medskolan. För personalen det ett
kök, förlitet personalrum ekonomipersonalen och rökrum.ett ett

Organisation

Linnéstaden. HagaskolanHagaskolan tillhör Stadsdelsnämnden
platschef ellerkallas skolhuschef,har chef kommer atten som

sinskolbarnsomsorgschef ifinnsrektor. Närmast däröver somen
stadsdelschefen.underordnadärtur

Lågstadietgår 145 fördelade sju klasser.Hagaskolan barnl
klasserlågstadieenheter 84består tillsammans barn.medfyraav

Mellanstadiet be-inskrivna fritidshemmet.80 barnAv dessa är
står klasser med totalt 61 barn.treav

låg-bådeåldersblandad, och mellansta-Undervisningen är
Lågstadiebarnen 13.20.08.00 ochmellandiet. har samlad skoldag
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Årskurs då fritidspeda-veckotimmar praktiskt arbete1-2 har SOU 1991; 54sex
3 fy-Arskurs harverksamhet med del klassen.har Kapitel [0en avgogerna

praktiskt arbete. Fritidshemsverksamheten är öp-veckotimmarra
året.varje vardag underpen

Verksamheten

förskollärare, lärareintegrerade verksamhet arbetarI Hagaskolans
tillsammans i arbetslag.och fritidspedagoger

går så förskole-verksamhetsintegreringen tillpraktikenl att
skolbarn har samling varje Dessut-barn och morgon.gemensam

temaarbe-förskole- skolbarn tillsammans i olikaarbetar ochom
både i skolan praktiskt arbete.och underten,

vilketplaneringen temaarbete diskuterar sättVid manav
allsidig belysning ocholika yrkeskategorier kan bidra med be-en

åldersgrupperna behov ocharbetning, vad de olika harsamt av
klarakan av.

Jâmförelseobjekt

låg-,består såväl mellan-Jämförelseobjektet Nordhemsskolan av
utifrån låg- ochhögstadium uppgifterna har besvaratsmensom

lokaler och övrigt. Vidmellanstadiebarnens andel personal,av
lågstadieklassergår och 80 mellanstadie-Nordhem 95 barn i sex

anslutning till skolanfinns fyra fritidshem ibarn i klasser. Dettre
gårinbyggt i skolans lokaler. fritidshemmenär lett sam-varav

lågstadiebarn %vilket 7470 och 20 mellanstadiebarn, ärmanlagt
lågstadiebarnen 25 %och mellanstadiebarnen.avav

Ekonomisk analys

Jämförelse2. inkl.Tabell mellan Hagaskolan skolbarnsomsorg samt
tillhörande fritids-samlad skoldag och Nordhemsskolan med

hem

DifferensHaga Nordhem

kostnaderbarnår 69 74985 746 997 15Totala
därav

lokalerl 10 82830 583 19 755- 402 282 120personal 47 46 1- 801övrigt 3 960 37 761-

I 20,3 5,6Totalt antal kvmbarn 14,7

åakbarn 0,21 0,21 0Totalt antal +-

l någonGymnastiksal för Förmedräknad skolorna. Nordhemav
finns matsal div. allmänna med.heller och utrymmen
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heltkostnadsskillnadenalternativen visar 54SOU 1991Jämförelse mellan att
till övervä-Skillnaden berorjämförelseobjektets favör. Kapitel 10ligger till

ochlokalyta. LokalytanHagaskolan har störredelgande att en
svåra alternativenjämföra mellandocklokalkostnaderna är att

låg-då mellansta-för ochuppgivitNordhemsskolan endast ytan
med.ärdediebyggnaden och ytornagemensamma

skolornalfritidshem-för olikalika dePersonaltätheten är stor
fallet inte harHagaskolan i det härförklaring tillEn att enmen.

ingår i20 förskolebarnkan därlägre personaltäthet attvara ca
något ytterligare personalresurserkan krävaverksamheten. Detta

fritids-inskrivnamellanstadiebarn är20jämfört med de som
jämförelseobjektet.hem vid

be-övrigt vid Hagaskolanbarn underhöga kostnadenDen per
skolmåltidskostnader. köperManhögatill del derasstorror

falleti härvilket deti närhetenfärdiglagad restaurangmat enav
fritidshem i stadsde-ochlösning för andra skolordyrare änär en

len.
således från övriga dendeskiljer sigexempelDetta attgenom

jämförelseob-kostnaderhar högre änverksamhetenintegrerade
jektet.

10.5 Junibacken

anläggningtotalintegreradi Ludvika nystartadJunibacken är en
kvartersgård ilågstadieskola, fritidshem ochförskola,med samma

förtillsammansoch lärarelokaler. Fritidspedagoger ansvarar
åldersblandadebedrivs iVerksamhetensamlad skoldag. grupper.

Bakgrund

näringslivetstrukturomvandlingen inomLudvika till följdhar av
fått skerekonomi. Detbefolkning och kärvareminskad nuen en

bådekommunala verksamhetenomstrukturering den aven av
blivitservicegrund kravenekonomiska skäl och att an-av

i detta arbete.viktig delProjektet Junibacken utgörnorlunda. en
1990.hösten Den ärbyggnad blev klarJunibackens typny aven

institution i Ludvika kommun.

Närmiljö

område och rad-med villorhögt belägen iJunibacken är ett nytt
fin utemiljö imycketfinnsdelvis med bostadsrätt. Dethus, en

upptagningsområde ock-hörTillomgivningen. skolansden nära
någothyreshusområdeså karaktär.äldreett av
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Kapitel 10

Skolbarnsverksamheten ungefär halva byggnaden och för-upptar
skolan den andra halvan. Lokalerna för skola-skolbarnsomsorg är
dimensionerade för ungefär 75 barn. Alla barn i Junibacken vars

såföräldrar önskar kan plats i fritidshemmet. Fritidshem och
skola Kvartersgårdsverksamhetenanvänder lokaler.samma sam-
brukar dessa lokaler och drivs med delvis personalsamma som
fritidshemmet.

Köket hör till hela bådehuset. Maten lagas till skola, fritids-
hem och förskola.

Organisation

Junibacken är självständig enhet där de fyra Verksamhetsgre-en
förskola, skola, fritidshem fritidsgård,och samverkarnarna under

ledning platschef. Närmast överordnad är skolchefen. Deav en
förvaltningarna skola,tre socialtjänst och fritid, har skjutit till

medel i proportion till omfattningen den verksamhet tra-av som
ditionellt skulle höra till dem.

gårFör närvarande årskursernaendast 37 barn i 1 och 2 i sko-
lan. Undervisningen åldersblandadesker i Fritidspedago-grupper.

och lärare för den samladeger skoldagen,gemensamtansvarar
vad gäller planering, genomförande och utvärdering.

Verksamhet

Verksamheten vid Junibacken är nystartad och har inteännu
igångkommit fullt De grundläggande principernaut. vid Juni-

bådebacken är lokal- och verksamhetsintegration mellan försko-
la, skola, fritidshem kvartersgård.och Detta skall ske inom en
sarnoladskoldag åldersblandadoch med undervisning.

Aldersblandat långtgåendeinnebär ål-samverkan mellan olika
dersgrupper, både inom skola-skolbarnsomsorg och mellan skola
och förskola, såväl när det gäller planering genomförandesom
och utvärdering aktiviteter. Härigenom vill framförpersonalenav
allt uppnå fårvarje barn möjlighet utifrånatt utvecklas sinatt

nivå. Barnen skolåldernmöts i förhållningssättegen av samma
och arbetssätt frånde känner förskolan. Förskolan och sko-som
lan samverkar med temaarbeten, verksamheten.som genomsyrar

Jämförelseobjekt

Knutsboskolan lågstadieskola.är Läsåret går199091 där 58en
barn. 25 dessa är inskrivna fritidshem.av
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två olika l al-sätt.beräknatsharJunibackenförKostnaderna
antal barnmed detbarn beräknatskostnadernaternativ 1 har per

mycket högabas. Dettaverksamheten i dagideltar gersomsom
också personal i sko-delvislokaler ochkostnader till följd attav

alltså utbyggd verksam-fulltför 75 barn,dimensioneradlan är en
het.

verksamheten,beräkningarna gjortsalternativ 2 harI omsom
in-75 barn. Detbåde omfattadefritidshemsverksamhet,skola och
lä-barnslagits flerlokalkostnaderna har samt attnebär utatt

verksamhet. Perso-fullt utbyggdtillrarkostnaderna anpassats en
övrigadefritidsverksamhetenibarnnalkostnaderna samtper

påverkas inte.barnkostnaderna per
både och fritidshems-skoladeltar ibarnKostnaden somper

integreradeJunibackenshög ii mycketdagverksamheten är
se al-Knutsboexempleti48 000 kr. högre änverksamhet, nästan

till verk-hänsynnedan. däremottabell 3 Tarternativ l i attman
så Juni-harför 75 barndimensioneraddeltill ärsamheten en

jämförtbarnkostnader3 800 kr. lägreverksamhetbackens perca
nedan.2 i tabell 3se alternativKnutsbomed

skolaverksamhetintegreradeJunibackensJämförelse3. mellanTabell
fritidshemochfritidshem och Knutsbo skolaoch

DifferensKnutsboJunibacken

kostnaderbarnårTotala
97047955925 761241alt
802373 1532alt -

därav
46 90221 65768 559laltlokaler- 88165382 28alt

3050 02850 058alt 1personal- 7211138 3072alt - 0381270308 5övrigt 6-

kvmbarnTotalt antal
12,419,13l,5alt l
3,615,52alt -

åakbarnTotalt antal
0,020,190,21alt 1
0,030,162alt -

Skvadronskolan10.6

byggnadioch fritidshemskolaSkvadronskolan har mensamma
utvecklat näraPersonalen harlokalintegrerade.intede är sam-en

åldersblan-bedrivs iVerksamhetenaktiviteter.kring olikaverkan
dade grupper.
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Skvadronskolan ligger i bostadsområdeRissne är iett nyttsom
Sundbybergs kommun.

Skvadronskolan låg-är enparallellig och mellanstadieskolaen
i dag har 151 barn. Den startade höstterminen 1982 37medsom

barn. Samtidigt med skolan och i byggnad startade fri-ettsamma
tidshem, Tellus, med plats för 40 inskrivna barn. l grannhuset

ocksåfinns i dag fritidshemmet Merkurius med plats för 50 barn.

Närmiljö

Skvadronskolan är högt belägen mångaRissnes kullar,en av
Skvadronen. Ett frånminuters bådepromenad skolan finnspar
ängar och skolgårdenskog. Nedanför och kullen finns litenen
fotbollsplan vintrarna tillspolas skridskobana.som

Lokaler

Skvadronskolan och fritidshemmet Tellus lokaler ligger i hy-ett
reshus. Fritidshem, gymnastiksal, matsal och skolsköterskans loka-
ler finns entréplanet och övriga skollokaler Fri-trappaen upp.
tidshemmet Merkurius ligger i huset bredvid Skvadronskolan.

Organisation

Skolan och fritidshemmen tvåtillhör olika förvaltningar, skola
och socialtjänst. Skolan leds rektor finnsav en som en annan
skola. 1 skolan finns tillsynslärare med för lokaler,en ansvar ma-
terial och samverkan tvåmed fritidshemmen. Skolan har arbets-
enheter, lågstadietför och för mellanstadiet. Dessa ledsen en av
varsin studieledare har för innehål-det pedagogiskaansvaretsom
let i verksamheten.

Fritidshemmen föreståndareleds förav en som ansvarar perso-
nal, ekonomi, lokaler och samverkan med skolan. Varje fritids-
hem ocksåhar hemvistansvarig huvuduppgifter är ledaen attvars
det dagliga arbetet bådei hemvisten vad gäller det pedagogiska
innehållet och vardagliga rutiner.

Vid Skvadronskolan går lågstadie-151 barn fördelade 78
barn och 73 mellanstadiebarn. åldersintegreradeAlla klasser är

stadium. Alla barn i skolan deltar i den utvidgadeper verksamhe-
70 lågstadiebarnskolansten. dvs. 90 inskrivnaär vidav procent

tvåde fritidshemmen är knutna till skolan. Ytterligare 20som
lågstadiebarn från andra skolor inskrivnaär vid dessa fritidshem.
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Sundbybergfritidshemmen ijuli 1991 kommerFr.o.m. den 1 SOU 1991 54
fri-skolförvaltningen. helintegrering skola ochtill Enhöra Kapitel 10att av

påbörjastidshem 1992.hösten

Verksamhet

fritidshemmen bygger delar,Samverkan mellan skolan och tre
allpersonalkonferens, kontaktperson och verkstad.

och fritidshem-början varje termin har skolanoch slutetl
konferensTerminens förstaallpersonalkonferens. an-men en

iterminens arbete. Konferensen slutetvänds till grovplaneraatt
terminen till utvärdera arbetet.används att

från varje fritidshem.Varje klass har kontaktperson Denen
till fyra lektioner ifinns med i klassens arbete trepersonen

kontaktpersonen planerar dessa lektionerveckan. ochLäraren
kontaktpersonen med vidtillsammans. Om föräldrarna önskar är

föräld-skolans föräldrasamtal. Kontaktpersonen alltid medär
ramötena.

tvåPå lågstadiet gånghar barnen i veckan under och enen
ål-fastaAlla barn indelade ihalv lektion skapande verkstad. är

dersblandade cirka barn i varje En lärare och15 grupp.grupper,
Gruppledar-fritidshemmet för varjeanställd ien ansvarar grupp.

läsåret.hela Verkstaden är indelad i fem-har ämnena samma
femteveckorsperioder. byter och ledare vecka.Barnen ämne var

läsår lågstadiebarnsamtliga delta i följandeUnder kommer attett
vår experiment, och miljö, idrotthembygd, enklaämnen natur

och bad, drama och fornnordiska gudasagor.
På annorlunda.mellanstadiet är verkstaden upplagd lite Här

fårval.bygger aktiviteten i verkstaden barnets Barneneget
får såvälja verkstäder vis möjlighetmellan antal och attett

områdeför intressant under fyraveckorspe-syssla med demett en
omfattar lektionspass lektionerriod. Verkstaden ett treom per

sista utvärdering och redovisning.vecka och avslutas veckan med
Därefter följer val inför verkstadsperiod.nästaett nytt

Jämförelseobjekt

gårJämförelseobjekt Albyskolan. Vid 102är skolan sammanlagt
låg- lågstadieklassermellanstadietbarn och i vanliga ochtre

två åldersintegrerade lågstadie-mellanstadieklasser. 46 de 51av
går90barnen dvs. fritidshemmen.procent

från198889.Skolan byggd 1969 och renoverad Denär var
gymnastikhallbörjan avsedd för 300 barn och har stor somca en

Drifts- kapital-Lokalerna kommunen. ochäven hyrs ägsut. av
mätåret låga.kostnaderna för var
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skolbarnsomsorg ochinkl.Jämförelse Skvadronskolan4. mellanTabell
tillhörande fritidshemAlbyskolan med

DifferensSkvadron Alby

04213kostnaderbarnår 80 34493 386Totala
därav

873498 18371 1837lokaler- 866484 550 618 56personal -- 35362397 55övrigt-
32 1121Totalt antal kvmbarn -

0.020.30åakbarn 0.28Totalt antal -

mätåret självkostnadsprissättningJämförelseobjektet hade en
fastighets-fritidshemmen hyrsSkvadronskolan medmedan ettav
fritidshemoch dessdock Albyskolan1991 kommerbolag. Fr.0.m.

8000-10000 kr.åsättas motsvarandelokalkostnaderhögreatt ca
år. 1982 kommerSkvadronskolan byggdoch ärbarn menper

kostnadbetydligt högrefortsättningsvis hadetta även atttrots en
kvadratmeter.per

ligger heltverksamhetenden integreradeBesparingen med
år.6000 kr.barn ochmedpersonalkostnader nästanlägre

Ãngelsta10.7

Ãngelsta in-viss samverkanskola finnsfritidshem ochMellan en
lokaler.sambrukoch begränsatsamlad skoldag avom

Bakgrund

sinmedkommundelar1986 i 14deladesUppsala kommun var
biblio-förKommundelsnämndernakommundelsnämnd. ansvarar

fritidsgårdar,fritidsfrågor, grundskolor,parker,ochtek, kultur-
socialtjänst i kommundelen.övrigochäldreomsorgbarnomsorg,

Ãngelsta års-ikring barnenoch fritidshemskolasamverkarl
påbörjadessamlad skoldag,i formskerkurs 1 och Det somav

kundeFrån frivillig. Föräldrarnaverksamhetenbörjan1985. var
två intetimmar ellerlåta fyratimmar,sina barn deltavälja att

skolbarnsomsorgobligatorisk. Allskoldagsamladalls. ärNumera
1991, där intehöstterminenlokaler fr.o.m.i skolansskall in om-

tillbyggnader krävs.fattande

106



Närmiljö SOU 1991 54
Kapitel 10

villaområde. OmrådetSkolan och fritidshemmet ligger i ett om-
på sidan bostadshus och den landsbygd.gärdas andraena av av

många gång- området,finns och cykelvägar i ingen bil-Det men
sigtrafik. Barnen kan och fritt mellan hem, skola ochröra tryggt

fritidshem.

Lokaler

tvåparallellig låg-Skolan och mellanstadieskola.är Byggnadenen
långsmal Genomoch i plan. hela skolbyggnaden löperär ett en

studiehall, används skolbibliotek. medäven Längs stu-som som
På lågsta-diehallen klassrummen grupperade. sidan liggerär ena

Tvådieklasserna och den andra sidan mellanstadieklasserna.
ingång.klassrum delar hall och haren egen

består tvåFritidshemmet avdelningar. Den avdelningenav ena
Tvåi skolbyggnaden. mellanliggandeär integrerad klassrum och

hall har blivit fritidshem. Under icke-skoltid kan Övrigaäven sko-
lokaler gälla slöjdsal,lans användas. Det kan musiksal, studiehall,

matsal m.m.
Ãngelstaandra avdelningen finns i förskola. dispone-Den Där

två tvåfritidshemmet mindrenormalstora och Avdel-rar rum.
också ingång.ningen hall och Förskolebyggnadenhar är iegen

gård,plan och fritidshemmet hardärett storomges av en en
gårdardel. tillFörskolans och skolans gränsar varandra ochegen

Avståndetskiljs bara cykelväg. de olikamellan byggna-av en
derna är hundraett meter.par

Organisation

Kommundelsnämnderna har samlat för bl.a. barn- ochett ansvar
område.ungdomsverksamheten i geografiskt Kommundelsche-ett

bådefen har övergripande för skola och fritidshem.det ansvaret
Underställd denne rektor, ansvarig för all skolverksamhet iär
området barnomsorgsinspektören, ansvarig för all barnom-och

och skolbarnsomsorg.sorg
låg-247 mellansta-Angelstaskolan, totalt barn, är ochen

årskursernadieskola med integrerad skolbarnsomsorg för ibarnen
också1 Dessa, totalt 74 barn, omfattades samlad skol-och av

tvådag. innebär varje barn förmiddagar i veckan deltar iDet att
gång.verksamhet 85 minuter skoldagenDen samladeom per om-

alltsåfattar 2 timmar 50 minuter barn och Fritids-och vecka.per
hemspersonalen för den samlade skoldagen. Fritidshem-ansvarar

två från års-avdelningarhar med vardera 18 inskrivna barnmet
07.30 17.30kurs l och Det öppnar och dagligen.stänger
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Ãngelstaskolan genomförd.delvis Dettabaralntegreringen i är 1991 54SOU
fritidshemsverksamheten harrespektiveinnebär skola 10Kapitelseparatatt

platschef för skolamellanIedaransvaret är delatbudget samt att
föreståndare samlade skolda-denför fritidshemmen. Utöveroch

lokaler.samutnyttjandesamverkan främstinnebär ett avgen

Verksamhet

praktiskt arbeteskoldag byggerinom samladVerksamheten
Fritidspedagogerna, ledertemainriktat.och arbetssättet är som

Ãngelsta skolar-idefinierar samlad skoldagverksamheten som
bild form,fritidshemmet. arbetar med ochManbete förlagt

vissadel studiebesök. lnomoch dessutom heldrama, lek gör en
områden undervisningentagit handfritidspedagogernahar om

bibliotekskunskap.i trafik- ochhelt t.ex.
undervisningen iinte med i klassrummetärFritidspedagogerna

sporadiskt.mycketänannat
i form plane-skerSamverkan med lärarna mest av gemensam

fritidshemspersonalen och be-inleds medVarje terminring. att
för samlad skoldagsunder-grovplaneringklasslärare görrörda en

må-gånggång träffas sedan iterminensUndervisningen. man en
avstämning.och görnaden gemensamen

Jämförelseobjckz

består 82jämförelseobjekt, barn.lohannesbäcksskolan är avsom
lågstadiet.årskurserna 35tillhör 471-5. dessaAvfördelade av

går på Johannesbäcks fritidshem.dessa

Ekonomisk analys

skildeskolbarnsomsorgför skola ochbarn totaltKostnaderna per
båda totala kostnadernaalternativen. Dedesig mellan var ca

år itraditionella alternativet änihögre barn och det4 200 kr. per
Ãngelstaskolan.
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Ångelstaskolan ochinkl. skolbarnsomsorgJämförelse mellan 54Tabell 5. SOU 1991
Johannesbäcks skola ochåkför 2 ochl ochskoldagsamlad

fritidshem

Ångelsta DifferensJohanneshäck

189468 934kostnaderbarnår 74564Totala -
därav

379514 589lokaler 19 968- 8 89549 0364 141personal -- 67330954 636övrigt --
5,215,821,0antal kvmbarnTotalt

0,030,22åakbarn 0,19antalTotalt -

1 vaktmästare.Exkl.

JohannesbäcksalternativetibarnkostnadernahögreDe per
personalkostnaderna, när-högrede avsevärtfrämstförklaras av

år. i sinförklarasskillnad8900 barn och Dennakr. turpermare
fritidshem-ochtotalt för skolandär,till 70 attprocent manavca

Ãngelstazilternativet.årsarbetskrafter iänantalhade högremet,
något grundöverskattadKostnadsskillnaden kan attavvara

Ãngelstaskolan endastberäknadei ärbarnlärarkostnaderna per
för Jo-årskurserna kostnaderoch medani lför barnen samma

årskursernasamtliga barn iförberäknadehannesbäcksskolan är
mellanstadietihögrelärarkostnaderna ärtroligt1-5. ärDet att

fler lektionerlågstadiet hardärberoendei bl.a.än att perman
.lohannesbäcksalternativetilärarkostnadernavecka. Detta gör att

Ãngelstzialternziti-något jämfört medöverskattadeantagligen är
iresultatetdock inteDetta ändrar stort.vet.

Även materiel och läro-livsmedel,kostnaderna, härövrigade
något alternativskolan. Skillnadenibarnhögremedel, varpervar

år.så och700 kr. barndock inte stor, perca
riktningen. Kostnadernaslog i andraLokalkostnaderna var

år samla-i Angelstaskolansbarn och5 400 kr. högrenärmare per
Johannesbäcksalternativet. Det berori attde verksamhet än

Ãngelstaskolans störredisponerade avsevärttotaltverksamhet
Johanesbäckszllterna-isammanlagtkvm21 kvm 16hela motytor,

Kvadrat-fritidshemmet.och 6 kvm10 kvm i skolantivet, ca
alternativen.mellansärskilt mycketsig intemeterpriset skilde

Ång-förkostnadernai de totalaviktigt observeraärDet attatt
också samladeför denkostnaderingickfritidshemskola ochelsta

förårskurserna kostnadernautöveroch Dettaför 1skoldagen
fritidsverksamheten.och denskolverksamhetenden renarena
för de insattafickvisarJämförelsen ut resursernaatt merman

Ångelsaalternativet kostnadlägrejämförelseobjektet. Föriäni en
skoldag stör-med samladverksamhetbredareklarade man en --

något personaltäthet.lägrei ställethadelokaler, menre
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108 Sandbäcken 1991 54SOU
Kapitel I0

IokalintegreradSandbäcken i Katrineholm bedrivs delvisl en
fritidshem, och fri-verksamhet med viss samverkan mellan skola

årskurstidsklubb frivillig samlad skoldag för 1 ochoch med

Bakgrund

Katrineholmför och ungdomsverksamhet iAnsvaret barn- är
uppdelat Skolstyrelsen, socialnämndennämnderstyrelsertre

fritidsnämnden.och
Sandbäcksområdet pågår år integreradsedan tillbakal tre en

7-12-åringar. Sandbäcksskolan, varitverksamhet för längesom
låg- två-mellanstadieskola, barakommunens största och är nu

förparallellig. Lokaler har därmed kunnat frigöras verk-annan
frånsamhet. Fritidshemmet har utökats till avdelningar.treen

Fritidsgården frånkunnat flytta tidigare förhyrda lokalerhar ett
område.kvarter skolans lokaler harbort till lokaler l dessapar

påbörjatäven verksamhet, fritidsklubb, för mellansta-man en ny
diebarn.

ochlnom den frivilliga samlade skoldagen samverkar lärare
årskursfritidshemspersonalen kring barnen i 1 och

Fritidsklubben verksamhet, vänder sig till allaär en ny som
årskursbarn i till Fritidsklubben eftermid-4 är underöppen

öppethållande ochdagstid med förlängt under skolans lovdagar
uppehållsrumferier. skoltid till förUnder används lokalernaäven

tonårsverksamhetbarnen. bedrivs kvällstid. Fritidsle-Här även
bådedare för all denna verksamhet. samverkar medDeansvarar

skolans fritidshemmets personal.och

Närmiljö

fritidsgårdSandbäcksskolan fritidshem, fritidsklubb och lig-med
ii delen Katrineholm. Bebyggelsennära den östracentrumger av

området består både Skolom-flerfamiljshus enfamiljshus.ochav
rådet grönområden, kulleöppna trädbevuxenstorarymmer en

skolgården.för traditionella asfalterade Helaäventyrslek densamt
området hårt trafikerade.kringgärdas stundtalsgator,av

Lokaler

På skolområdet åtta för olika verksamheter. Hu-finns byggnader
så Huvudbyggna-grupperade det nära mellan dem.år ärattsen

två rektorsex-i finns mellanstadieklasserna ochden är plan. Där
tvåLågstadiet deltidsförskolanpeditionen. och delar en-av
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området. Två avdelningar ifritidshemmetsi 1991SOU 54planshusen rymsav
lågade husen. Kapitel 10ett annat av

två fristående gymnastikbyggnader, denfinns vidareDet ena
Skolans matsal,lågstadiet för mellanstadiet.för och den andra

tredje fritidshemsavdel-textilslöjd och träslöjdför samt enrum
både tvåplan. Slutligen hari ochhus, byggtning delar ett en-

fritidsgården för sig.husoch fritidsklubben ett eget

Organisation

låg- och mellansta-330 barn, ärSandbäcksskolan, med totalt en
årskursernaiför barnenmed integrerad skolbarnsomsorgdieskola

06.30mellan49 barn har Öppet1-3. Fritidshemmet tar emotsom
årskurserna frivilligoch 2 deltar ii loch 17.30. 84 barnenav

samlad skoldag.
bedriverfritidsklubbmellanstadiebarnen finnsFör somen

i genomsnitt 35 icke in-29 inskrivna barn ochverksamhet med
ocksåanvändsFritidsklubbens lokalerskrivna barn dag. somper

uppehållsrum under skoltid.för skolans barn
genomförd.delvisSandbäcksskolan baralntegreringen i är

långt personalsamutnyttjandedriven vad gällerDen ganskaär av
fortfarande separerad vadorganisationenoch lokaler. Däremot är

nämndorganisation. skolanFörgäller budget, ledning och ansva-
områdescheffritidshemsverksamhetenrektor, för ansvarar enrar

fritidsgårdchef allaför fritidsklubbsverksamhetensamt svarar en -
förvaltningar.underställda sina resp.

lokalsambrukgenomförandeFör planering, utveckling och av
i rektor,den verksamheten övrigtoch integrerade om-ansvarar

rådeschef fritidsgårdschef träffas i plane-tillsammans. Deoch en
ingårmånad. denna ävenringsgrupp ungefär l gruppvarannan

frånpersonalrepresentanter olika verksamheterna.de

Verksamhet

fritids-fritidshemsverksamheten ärden traditionellaVid sidan av
FA iför fria aktiviteterbarnskötare ansvarigaochpedagoger

frivilliga samlade skoldagen.den
årskurs visstomfattande2 erbjuds FA,i ochbarn lVarje ett

Årskurs lektionstim-nioi veckan. l har FAlektionstimmarantal
båda års-årskurs förfem. innebär2 har Detvecka ochmar per

från 08.l0-l3.30sigsträckerkurserna samlade skoldagendenatt
måndag 08.10-12.50 fredagar.till torsdag och

gång förträffas i veckanFritidshemspersonal och lärare atten
planerandetverksamheten. Det konkretaden samladeutveckla

står fritidspedagogenbarn-fria aktivitetergenomförandetoch av
för.skötaren
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innehålla fritt och roll-högläsning och berättande, lekFA kan SOU 1991 54
sång bakning, och miljö, studiebesök ochspel, och rörelse, Kapitel I 0natur

mycket mer.
bådeFritidsklubben riktar till barn inskrivna ochsig ärsom

i den viktigt socialt in-barn öppna verksamheten. Den utgör ett
området, nåsdåi Fritidsle-slag alla barn kan verksamheten.av

både fritidshemmets och med lä-darna samverkar med personal

rarna.
Fritidshemmet och fritidsklubben planerar stundtals hel delen

aktiviteter tillsammans. Särskilt blir detta aktuellt vid skolans lov-
dagar och ferier.

Jämförelseobjekt

två låg-.lämförelseobjekt i fallet mellanstadiesko-är det här och
Öster går252 49lor, och Väster, med tillsammans barn. Av dessa

Iågstadiebarn två olika fritidshem. mellanstadiebarnen ärAv
12 inskrivna fritidsklubb. Ca 20i barn dag deltar i den öppnaper
verksamheten.

Ekonomisk analys

gårocksåDe totala kostnaderna för barn skolanutöverett som
nedanståendefritidshem, är enligt tabell 500 kr. högrel perca

årbarn och i det traditionella alternativet i Sandbäcksskolan.än

låg-6a.Jämñrelse Sandbäcksskolan fårTabell fritidshemmellan inkl.
för åk jämñrelse-stadiebarn 2och samlad skoldag l ochoch

alternativet fritidshemskola +

ÖSandbäcken DifferensV+

kostnaderbarnårTotala 54 887 438 l 55156 -därav
lokaler 12 3167 8 693 474- 942personal 38 153 43 4095- -övrigt 4 567 650 834- -

20,0Totalt antal kvmbarn 22,6 2,6-
åakbarnTotalt antal 0,13 0,21 0,08-

högreDe kostnaderna barn i det tradionella alternativetper
förklaras högre Skillnaden 5000personalkostnader. kr.av cavar
Kostnadsskillnaden skillnaden iöverensstämmer väl med det tota-

årsarbetskrafterantalet 60 högre ibarn procentper som var ca
traditionelladet alternativet i det integrerade.än

övrigaDe kostnaderna, främst livsmedel ioch läromedel, var
likvärdiga mellan de olika alternativen.stort sett
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Lokalkostnaderna Sandbäckssko-barn däremot ihögre SOU 1991 54per var
lans integrerade verksamhet. Detta det totala antalet kvmtrots Kapitel 10att

något lägre Förklaringenbarn i detta alternativ. är attper var
Sandbäcksalternativet, till följd hadelokaler, avsevärtav nyare
högre kostnad kvm det traditionella alternativet. Skolornaänper
Öster och Väster byggda kring sekelskiftet, vilket förklararär de
lägre lokalkostnaderna. framtidenDe skall under den närmaste
genomgå renovering, vilket kommer lokalkostnadernaökaatt

föräven detta alternativ.
Observeras bör kostnader för den samlade skoldagen föratt

årskurs ingårbarnen i 2 i Sandbäcksskolan1 och i de totala kost
naderna för detta alternativ.

jämförelseEn förkostnaderna mellanstadiebarnettav som
också ocksådeltog i fritidsklubbsverksamhet utfaller till Sand
bäcksskolans fördel. Denna 700verksamhet där kr. billi-var ca

årgare barn och än i det andra alternativet, enligt 6btabellper
nedan.

GbJåmEreISeTabell Sandbåcksskolan inkl. fritidsklubbsverk-mellan
jämförelsealternativetsamhet och fritidsklubbskola +

ÖSandbäcken DifferensV+

kostnaderbarnårTotala 37 290 02738 737-därav
lokaler 9 470 8 014 456l- personal 23 25 845674 2 171- -övrigt 4 168 22146 4- -

Totalt antal kvmbarn 17,2 20,5 3,3-
åakbarnTotalt antal 0,10 0,12 0,02-

Skillnaden här betydligt mindre förän alternativet medvar
lågstadiebarn i fritidshem Kostnaderna för klubbverksamhe-ovan.

också lägre föravsevärt än själva fritidsverksamheten,ten var
såmindre än hälften höga.

Även det gäller kombinationennär skola och klubbverksamhet
så främst fördet personalkostnaderna besparingarnavar som var
tydliga, medan lokalkostnaderna, till följd de skollokaler-av nyare

förhögre det integrerade alternativet.na, var
Slutsatsen är den integrerade i Sandbäckssko-verksamhetenatt

lan kostnadseffektivare motsvarande verksamhet i jämfö-änvar
någotrelseobjekten. För klarade där förlägre kostnaden man

lågstadiebarnen fritids-verksamhet med inte bara skola ochen
årskur-hemsverksamhet, iäven samlad skoldag för barnenutan

och mellanstadiebarnen för skolal För kostnadernaserna var
någotocksåoch klubbverksamhet alternativ.lägre i detta

Till del kan dock den kostnaden ijämförelsealternati-högreen
består tvåförklaras kan dock intedetta skolor Dettavet attav av

förklara än mindre del kostnadsskillnaden.mer en av
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i fritids-kostnadsskillnader redovisats uppstod främstDe SOU 1991 54som
kostnader inteklubbverksamheten medan skolanshems- Kapitel 10samt

alternativen.skilde sig särskilt mellan

10.9 Brunnsparksskolan

både verk-i Helsingborg lokal- ochBrunnsparksskolan har ett
lågstadium samlad skoldagfritidshem och medsamhetsintegrerat

samverkan medoch med parkleken.nära

Bakgrund

några kilometertillhör kommundelBrunnsparksskolan Ramlösa
söder Helsingborgs centrum.om

integreras iFritidshemsverksamhet och skolverksamhet gemen-
lokaler.samma

1988. EfterBrunnsparksskolan startade höstenVerksamheten i
år utvärderas. arbete skallden i sin helhet Dettaskulletre vara

l99l.slutfört till sommaren
lågstadiet och fritids-har samlad skoldag. LärareAlla barn

från inomparkleken samverkar denfritidshemmet ochpedagoger
samlade skoldagen.

platschef för verksam-har medBrunnsparksskolan ansvaren
områdetsskolenheten. leds rektorheten Dennautom av en

platschefen.med biträdehögstadieskola, men av

Närmiljö

Områdetbostadsområde.iBrunnsparksskolan finns nybyggtett
gång- och cykelleder.bilfritt med enbarti det närmasteär

området parkområdet Ramlö-vidl Öster och gränsar motnorr
på,grönområden bäckravinfinns lekaHärBrunn. stora att ensa

från50 skolan,bokskog. Vid parkleken,med underbar meter
finns äventyrslekplats.även en

Lokaler

iintegrerat fritidshem inrymt botten-Brunnsparksskolan med är
Från entréhallen i rikt-leder lokalernaplanet höghus. treett

ningar.
varsin sidaoch kökfram ligger först personalrumRakt av
fyrai studiehall med klassrumkorridoren. slutar sedanDen en

ligger parvis medgrupperade Klassrummenruntom. gemensam
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ingång. också förkommit grundenhall och Detta har utgöra SOU 1991 54att
organiserandet arbetsenheter. Kapitel 10av

Ocksåin studiehall.Till kommer direkt ivänster runtman en
denna finns det fyra klassrum speciallärarens arbetsrum.samt

fritidshemmet.Till höger slutligen kommer rakt in i Detman
består antali mitten. detta liggerallrum Runt ettett stort rumav

fyllt medolika storlek. litet smalt studierum, lekrumEtt ettav
ochkuddar, dramarum med skjutvägg, snickarverkstad ettett en

målarrum. hemkunskapssal di-Till detta kommer gränsaren som
entréhallen.tillrekt

därför disFritidshemmets verksamhet har redan utökats och
all-lokaler i grannhuset. En hall ochäven ett stortponerar man

används där för fritidshemsverksamhet.rum
bestårAlldeles intill Brunnsparksskolan ligger parkleken. Den

lekområde tillbringar sinaplanerat där barnenstörre raster.ettav
också fyra normalstoraParkleken har hus med hall ochett eget

rum.

Organisation

Helsingborgs sin nämndorganisationkommun har nyligen ändrat
från till kommundelsnämnderfacknämnder med sektorsansvar

område.med för geografiskt Kommundelschefen ärettansvar
kul-förvaltningschef ansvarig för verksamheten inom skola,som

fritid socialtjänst i kommundelen.ochtur,
något1988 haftBrunnsparksskolan har sedan starten en an-

bådeförnorlunda Skolstyrelsen haftorganisation. har ansvaret
skolverksamheten fritidshemsverksamheten.och

för skol-Rektor har haft övergripande ledningsansvaretdet
studieledareverksamheten. Till sin hjälp har han haft som pe-en

medPlatschefen har biträttdagogisk ledare för arbetet i skolan.
ledningen skolverksamhet.övrigav

också övrigt verk-och alltPlatschefen haft budgetansvarhar
varit pedago-samhetsansvar dessutomBrunnsparksskolan och

ledaregisk för fritidshcmsverksamheten.
med självständigtresultatenhetParkleken har varit an-en egen

under fritidsnämnden.svar

Verksamhet

fritidshem.lågstadieskola integreratmedBrunnsparksskolan är en
åtta åldersblandadebestår medklasserSkolenheten samman-av

Parkle-fritidshemmet.66 inskrivnalagt 184 dessa ärbarn. Av
30-35 barn.dagligenbesökssin verksamhetken med öppna av

sinmedtillsammansbarnen äterSkolan har ingen matsal utan
skolmåltidspersonalenPå lagarskoldagarlärare i klassrummet.

1l5



fritidshemsbarnen.även Under loven köper fritidshemmet SOU 1991mat 54
färdiglagad Kapitel l 0mat.

Fritidshemsverksamheten uppdelad olika hemvist iär tre
huset, för bättre struktur verksamheten mindreochatt
barngrupper arbeta med. studiehallarna,Man använder ävenatt
för pingis, lek eller Iäsrum.som

Grunden för den integrerade verksamheten Brunnsparks-
skolan samlad 08.00är skoldag. Alla barn börjar skolan klockan

13.20.och slutar Fria aktiviteter lektioneroch under skol-varvas
ålders-dagen. En lärare och fritidspedagog är knuten till varjeen

blandad klass.
Fria aktiviteter fritidspedagogerplaneras och lärare tillsam-av

båda verksamheternaDe kompletterar varandra. Undervis-mans.
ningen följaskan praktiska aktiviteter och skapande verk-upp av
samhet. Studiebesök utflykteroch genomför tillsammans.man

bådeFritidspedagogen arbetar med läraren i klassrummet och
enskilt med barn fritidshemmet. finnsDet stort ut-en grupp

för flexibilitet i de fria aktiviteterna. Att bara tillsam-rymme vara
ha roligt frieller lek betonas fritidspedagogerna.mans, av

Två åldersblandade klasser bildar arbetsenhet. Dettaen ger
möjligheter klassen i olika ämnen ellerstora att gruppera om an-

ocksåvända den dubbla klassen vid tillfällen.vissa Det betyder att
två tvålärare och fritidspedagoger bildar arbetslagett gemensamt
för planering, uppföljning utvärderingoch verksamheten.av

gång fårEn vecka har hela skolan verkstad. Barnen väljaper
åttabland olika de sedan följer veck-undertemagrupper, som sex

två tvåDe delar in sig i efter intresse.ochor. vuxna grupper om
ståttVideofilmning, dans, levande verkstad harm.m. program-

met.
Vid dessa tillfällen fritidspedagogernaär även arbetar medsom

parkleken med. Parkleken har mellan 17.00.öppet 11.00 och Den
åldrarnaär öppen verksamhet och barn i fem till tolvtar emoten

år. Två kvällar i veckan har till 20.00 för liteöppet de äldreman
ungdomarna.

Jämförelseobjekt

Jämförelseobjektet bestårVästra Ramlösa byggnader ochtreav
fritidshemmet byggnad. Lokalerna hyrs kommunens fas-av en av
tighetsbolag långtoch debiteras med internhyra liggeren som un-
der hyreskostnaderna för Brunnsparksskolan.

går IågstadiebarnVid Västra Ramlösa 354 barn, 155 fördelade
åttasju klasser och 199 mellanstadiebarn fördelade klassser.

Iågstadiebarn40 inskrivnaär fritidshemmen, dvs. fjärde-ca en
del.
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Ekonomisk analys SOU 1991 54

7600drygt kr. lä-barn i BrunnsparksskolanKostnaderna varper
framgårår jämförelseobjektet, vilket nedan.ibarn och ängre per

inkl.Jämförelse Brunnsparksskolan skolbarnsomsorgTabell 7. mellan
Ramlösa tillhörande fri-Västra medsamlad skoldag ochsamt

tidshem

DifferensVästra RamlösaBrunnspark

kostnaderbarnår 69 891 62562 266 7Totala -därav
935198 18 26319lokaler- 848 410 10340 307personal -- 2 3 218 457övrigt 761 --

18 810Totalt antal kvmbarn -

åakbarn 0,24 0,060,18Totalt antal -

dåingår och dessakostnaderna för skolorna skolmatl
låg mätperioden.i kommunen underkostnader centralt

skillnaden i personalkost-totala kostnadskillnadernaAv de var
lokalkostnader beror deöverlägset När det gällernader störst.

kostnaderna vid Brunnsparksskolan kvadratmeterprishögre ett
lokalmâssigt in-936 kr. jämförelseobjektets 710 kr. Den1 mot

vårt faktumverksamheten i exempel det bar-tegrerade samt att
lägrei klassrummen lokalytan barn är mycketäter gör att pernen

jämförelseobjektet.iän

Mimergården10.10

ÖstersundMimergårdenPå i verksamhetsintegra-har lokal- och
genomförts fritidshem skola med samlad skoldag.tion mellan och

ingår.fritidsklubb särskolaAven och

Bakgrund

Östersunds nämndorganisation, därtraditionellharkommun en
socialnämndenSkolstyrelsen för ochskolverksamhetenansvarar

för förskole- fritidshemsverksamheten.och
Våren påbörjades låg- mellansta-planeringen och1985 av ny

Östersund. På tidigt stadi-dieskola fritidshem i Torvalla ioch ett
planeringen.landstingets särskola med iäventogsum

princippro-Under Socialnämnd och skolstyrelse1986 ettantog
året kommun-för Senare underverksamheten. ävenantoggram

fullmäktige och landstingets förvaltningsutskott detsamma.

117



Mimergården höstterminen 1989.vid startadeVerksamheten 1991 54SOU
består ålders-fyra hemavdelningar med i dag totaltDen tolv 10Kapitelav

fritidsklubbblandade klasser, fritidshem med 85 inskrivna barn,
50 inskrivna barn träningsskolklasser.med tresamt

Närmiljö

Bostadsområdet Mimergården Bebyggelsen blan-är ärrunt nytt.
Områdetflerfamiljshus, villor liggerdad med och radhus. högt

fin utsikt Storsjön.med överen
De boende till delen barnfamiljer ochär största yngre en-unga

samstående. området ocksåbor de flesta flyktingar kommitI som
Östersund åren.till de Rörligheten i boendet mycketärsenaste

stor.

Lokaler

Mimergården iinte skola traditionell mening, inte hellerär etten
något heltfritidshem. Det är nytt.

tvåhuvudbyggnad sammanbyggd med flyglarär varderaEn
två huvudbyggnaden finns lokaler försidan. i plan. lHuset är

bibliotek textilslöjd.metallslöjd, och Där liggermusik, ochträ-
expeditionslokaler.personalrum ochäven kök,

bestårVarje plan i flyglarnaflyglarna ligger klassrummen.I av
Parvis delar klassernatillhörandefyra klassrum med grupprum.

groventré.ochkapprum
bestårnågot DenTräningsskolans plan annorlunda ut. avser

också för hy-finnsklassrum ABL-lägenhet. Därtre samt rumen
gien, sand- och vattenlek, specialundervisning m.m.

fritids-liggerI mellan huvudbyggnaden och flyglarnapassagen
hemmets identiska avdelningar allrum, verkstadlokaler. Tre med

gymnastikoch studio. den fjärde passagedelen ligger lokaler förl
eftermiddagsverk-rörelselek. Fritidsklubben, haroch enbartsom

disponerar bl.a. särskolans lokaler.samhet,
fritidshemTillsammans bildar och skola hemavdelning. Deten

Mimergården.finns hemavdelningarfyra

Organisation

åldersblandadeMimergården går 260 barn uppdelat tolv klas-I
åtta lågstadieklasser fyra mellanstadieklas-med 171 barn ochser,

lågstadiet89 barn. i friamed Alla 171 barnen medverkar i deser
lågstadiebarn gåraktiviteterna vid 85 fritidshem 50skolan. och

hälftenmellanstadiebarn fritidsklubb, dvs. totalt drygt allaav
barn.
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verk-tvåårig Skolstyrelsen förförsöksperiod SOU 1991 54Under ansvararen
Mimergården. för plats-Socialnämnden har Kapitel 10samheten ansvaret

förtu-fritidsklubb beslutfritidshem ochfördelningen till samt om
till lands-trâningsskola hörSärskolanssocialtjänstlagen.enligtrer

särskolerektor.landstingetsoch ledssociala nämndtingets av
församordnings- och budgetansvarlednings-,platschef harEn

rektorMimergårdens skolverksamhetenförutomverksamhet som
rektorsområde för.har huvudansvaretTorvallai

Mimergården.samrådsgrupp DeninrättatsharsärskildEn
socialdistriktetsområdetsbestår rektor,rektor, särskolansav

Samrådsgruppenplatschefen.ochbarnomsorgsinspektör tar upp
frånfrågorfrågor, nämndstyrelseför till och resp.gemensamma

verksamheten.samordningenplatschefen iförstödutgörsamt av
studieledare.hemavdelning harvarjeinomSkolenheten en

ledningen i skolan.för pedagogiskadenHanhon har ansvaret

Verksamheten

öp-och tillsyn bestämmerbehovinskrivna barnensDe omsorgav
Mimergården. mellanpethållandet Fritidshemmet har öppet

06.30-18.30.
Sluttiden08.20 för alla barn.samlade skoldagenDen startar

årskurs de tillhör.vilkenför beroendevarierar barnen
åldersblandadeBåde barn-medfritidshem arbetarskola och

grupper.
aktiviteter,kring friafritidspedagoger samverkarochLärare en

måna-gångfriluftsdag itemadag varje vecka och engemensam
och lunchansvar. Barnendessutomden. harMan gemensamt rast-

iskollunch klassrummen.sinäter
elevvårdssamtalFöräldrasamtal och föräldramöten samt ge-

personalen tillsammans.nomför
för fria akti-fritidspedagogernasamlad skoldagInom ansvarar

Innehållet ochtillsammans med klasslärarenplanerasviteter. ut-
frångår skolarbetet.mycket

för-samordning ochförsöksperioden har allt störreUnder en
fria aktiviteter.temaarbete ochdjupning skett av

Jämförelseobjekt

177fördelade262har barnJämförelseobjektet Torvallaär som
fyra klasserlågstadiebarn mellanstadiebarn i91ochnio klasseri

går 25 ilågstadiebarn och barnårskurs fritidshemö. 120ej
sist-dock dejämförelsen nedan äreftermiddagsverksamhet. l

från ofull-Torvallaskolan ärUppgifternanämnda medtagna.
och har kunnatpersonalkostnadervad gällerständiga speciellt

kompletteras.
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Ekonomisk analys 1991SOU S4

Jämñrelse MimergårdenTabell 8. mellan inkl. skolbarnsomsorg samt
samlad skoldag Torvallaskolanoch fem fritidshemmed

Mimergården Torvalla Differens

kostnaderbarnårTotala 98166 -därav
lokaler 10 868 83515 9674- -personal 53 719- -övrigt 2 7301394 l-

Totalt antal kvmbarn 15 21 6ca -
åakbarnTotalt antal 0,20 0,25 0,05-

I Endast skolans ingår.kostnader för läromedel o.likn.

På grund ofullständigheter i materialet detår vanskligtav att
jämförelser.göra Men kan dock konstatera lokalytan ochattman

personaltätheten Mimergårdenlägre för den integrerade jäm-var
fört med Torvallaskolan med tillhörande fritidshem.

10.11 Slutsatser

går någraDet inte dra såsäkra generella slutsatseratt be-ettav
gränsat frågamaterial det här år och med de osäkerhetersom om
i redovisningen kommenterats inledningsvis. Samtliga redovi-som
sade studieobjekt tvåmed undantag visar dock de samladeatt- -
kostnaderna gårför bådebarn i iskola och skolbarnom-ett som

lägre i de integrerade lösningarna iän de traditionella.sorg var
ocksåIntressant årâr multiplicera kostnaden barn ochatt per

med antalet barn i gruppenklassen för tydligare bildatt en av
storleken besparingen alternativt fördyringen.

De besparingar redovisas berör i första hand personalkost-som
nader.

För lokalkostnaderna bildenär otydligare. Kostnaderna oftaär
vårahögre i exempel iån den traditionella verksamheten, jämfö-

relseobjektet, det genomsnittliga antalet kvadratmetertrots att per
barn oftast år lägre. En förklaring våratill detta är lokalerna iatt

i flestaexempel de fall är vilket högre kapitalkostna-nyare, ger
der. Det lägre antalet kvadratmeter barn i den integreradeper
verksamheten pekar denna vid nyproduktion elleratt mer om-
fattande renoveringar är kostnadseffektiv lösning.en mer

Skillnaderna mellan alternativen för övriga kostnader livsme--
del, läromedel förbrukningsmaterieloch är i sammanhanget inte-
särskilt stora.

jämförelseEn mellan olikade kommunernas samlade kostna-
der inte rättvis bild. Skillnader särskilt i lokalkostnaderger en va-
rierar Som jämförelse ibör stället användas barn kva-stort. per
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årsarbetskraftdratmeter och barn oberoende det kommu- SOU 1991 54per av
nala kostnadsläget, tabellse

Jämförelse9. jämlörelseobjektenTabell mellan de olika exemplen med
åakbarninom parantes avseende antal kvmbarn och antal

åakbarnjfnobj.kvmbarn jfnobj.

Brunnsparken 10 18 0,18 0,24

10,43Kronjuvelen 23,2 0,18 0,20

Sandbäcken 20,0 22,6 0,13 0,21
17,2 20,5med klubb 0,10 0,l2

Junibacken, alt l 31,5 l9,1 0,21 0,19
2 19,1alt 15,5 0,10 0,19

Mimergården 15 21 0,250,20

Ãngelsta 21,01 l5,8 0,19 022

20,33 23,22Haga 0,21 0,21

Skvadronen 21,0 32,0 0,28 0,30

l vaktmästare.Exkl.
2Gymnastiksal någonmedräknad för skolorna. För Nordhemav
finns heller matsal div. allmännaoch med.utrymmen
3 ingårMatsal gymnastiksal ej.och

föreliggandeAv material framkommer graden integre-att av
påverkarring kostnadsbilden. Mycket tyder finnsdetatt ett

bå-positivt samband mellan ökad integrering och lägre kostnader
framgårde avseende personal och lokaler. Av tabell 9 de total-att

integrerade anläggningarna, Kronjuvelen, Junibacken, Brunnspar-
Mimergården,ochken har lägre antal kvmbarn än de övriga. Ha-

frångaskolan avviker emellertid de andra integrerade anläggning-
åakbarn,Bilden inteär lika tydlig detnär gällerarna. men man

ändåkan tendens till lägre personaltäthet med ökad intege-se en
ring.

121





Personalfortbildning del11 1991SOU 54en av-

utvecklingsarbetet

Inledning11.1

Fortbildning kanske det viktigaste medlet för inom rimligär att
innehålletuppnåtid den utveckling i skola-skolbarnsomsorgav

skissats i de tidigare kapitlen. fortbildningen in iNär sättssom
sammanhang, i utvecklingsarbete, kansitt rätta denett ett

bidra höja kvalitetenkraftfullt sätt till i verksamheten och där-att
måluppfyllelseneffektiviteten.med öka

bådeFortbildning och utvecklingsarbete har för skola och
Alltförutgjort naturliga inslag i arbetet. ofta harskolbarnsomsorg

fortbildningslnsatserna varit slumpartade ochdock styrda stun-av
behov. När talar skolans och skolbarnsomsorgensdens nu om

helt si-fortbildningsbehov och utvecklingsarbete gäller det en ny
tuation.

inte förhandlar längre skola och skolbarnsomsorgDet om var
tvåvad behövs för dessa verksamheter skallsig, utan attom som

och sikt bli verksamhet för barnväxa samman en gemensam
och ungdom.

11.2 och fortbildningEgen gemensam

dess männi-krävs kännedom den lokala verksamheten,Det om
skor och organisation, för fortbildningen skall kunna utvecklaatt

fårskola-skolbarnsomsorgen. själv formuleraJu personalenmer
genomföra fortbildning-fortbildningsbehovsina och gemensamt

effektpersonalen äger sin fortbildning, desto störreen, mer
Mångainte. studierförefaller den kunna ha. Men det räckeratt

nämnden ledningen behö-visar den ansvariga kommunala ochatt
förställa tydliga krav och stödja de lokala ansträngningarnaver

verksamheten skall utvecklas.att
måste också in-Personalgrupperna känna utvecklingsarbeteatt

område entydigtviktigt. Erfarenheterna pekardetta är attom
framgångsrikblir personal uppfat-fortbildningen när berördmest

ocksåderas fortbildning. finnsdet är Men härtar att ettegen
går personal undvika utvecklingsbe-problem. Det att attsom se
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hoven därför behövliga utvecklingsinsatser kanskeatt SOU 54utmanar 1991
bekväma och ibland funktionella arbetsmönster. Kapitel II

såledesDet finns risk berörd inompersonal skola ochatten
dåskolbarnsomsorg inte alltid vad krävs de kommer iser som

skede ökad integration.samverkan ellerett av

11.3 Utvärdering den verksamhetenav egna

måsteDiskussionen vilken fortbildning behövs baserasom som
vidare grund enbartän samtal mellan berörd personal. Denen

bör grundas personalens och ledningens utvärdering verk-av
frånutgå mål återfinnssamheten. Utvärderingen bör de i detsom

måldokumentetframtida för skola-barnomsorg ochgemensamma
i de kommunala riktlinjerna för verksamheten.

svåraFörändringsbehov kan ibland upptäcka. Deattvara som
såarbetar i skola och skolbarnsomsorg kan denupptagnavara av

dagliga verksamheten de sig kvaliteter brister ielleratt ser vare
tvåarbetet med barnen. När olika verksamheter förmed ansvar

svårareviss barn skall signärma varandra blir det ännuen grupp
för den enskilde vad behövs.att se som

dåDet krävs systematisk utvärdering. Osystematiska samtalen
räcker inte förgrund planering utvecklingsarbete därsom en av

ingårpersonalfortbildning naturlig del.som en
För fortbildnings- utvecklingsbehovenoch klargörasskallatt

således bådekrävs de arbete och verksamhetenatt vuxnas grans-
kas. Om utvärderar de arbetsinsatserna kan fortbild-man egna

ocksåningen bli ekonomisk.mer

11.4 Förankra fortbildningen i de lokala behoven

ålderDet naturligtär personal med olika bakgrund, och erfa-att
renhet har skilda utbildningsbehov och därför behöver olika fort-
bildningsinsatser. Genom kartlägga utbildningsbehov kan rättatt

nåinsatser fram till rätt grupp.
från måletDet är viktigt början klargöra och förankra medatt

utvecklingsarbetet någothos alla dem berörs.sätt Attsom en-
alla i planeringen kan underlätta förändringsarbetet.partergagera

frånOm deltagare verksamhet deltar ien grupp samma en
fortbildning ökar sannolikheten den skall effekter iatt senare ge

dåden dagliga verksamheten. Man kan stödja varandra. Eftersom
detta praktiska och ekonomiska skäl inte alltid möjligt, börärav

åtminstonesträva efter hela personalgruppen indirekt blirattman
några frånberörd. En pilotutbildning, där helst arbets-samma

plats deltar sedan efteroch avslutad utbildning, eller mellan ut-
bildningsperioderna, utbildningsinnehålletarbetar med tillsam-

dåmed de andra, är alternativ. införettmans starten ett ut-av
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vecklin sarbete ftar till inte skola-skolbarnsom-rerad SOU 1991g 54som s enY 8
är det viktigt fårledningen och all övrig personal imötasattsorg

introduktionsfortbildning.en gemensam

11.5 Ledarnas roll i utvecklingsarbete och
fortbildning

Ledningen spelar viktig roll för verksamhetens utveckling.en
Forskning och erfarenhet gåttvisar där ledare före medatt gott

harexempel personalen och inspirerats till utvecklings-engagerats
insatser. Om ledarna däremot sätter sig tvären eller inte stö-
der utvecklingsansträngningarna utgör det kraftfullt hinderett

förnyelse.mot
Ledningen för integrerad eller samverkande skola-skol-en

barnsomsorg behöver imed planeringen fortbildning ochvara av
måsteutvecklingsarbete. ocksåDen aktivt för utvärde-ta ansvar

ring och uppföljning verksamheten. Finns det olika ledningarav
för skolbarnsomsorg skola detär helt avgörande för utveck-resp.
lingsarbetets resultat dessa har goda kunskaper varandrasatt om
verksamheter och de samordnar utvecklings- fortbild-ochatt
ningsinsatserna.

11.6 Dokumentation

Ett tvåutvecklingsarbete verksamheter, skola ochgemensamt av
skolbarnsomsorg, liksomär utvecklingsarbete in-ett gemensamt

någotsamlad heldagsskola Utvecklingsarbetet ärom nytt.en en
över tiden fortlöpande Personal kan komma lämnaattprocess.

årverksamheten under pågår.de utvecklingsarbetet Medsom tan-
ke allt detta bör utvecklings- och fortbildningsinsatserna doku-
menteras.

En dokumentation underlättar för personal vadattny se som
hänt. Den möjliggör analys kan lärdomar inför framti-en som ge
da utvecklingsinsatser. När det utvecklingsarbetet dokumen-egna

stöd för personalen kan vilka framstegteras ettges som se som
gjorts. Genom dokumentationen kan erfarenheterna bli tillgängli-

föräven andra. Erfarenhetsutbyte dåär synnerligen viktigtga
skola och skolbarnsomsorg söker vägar.nu nya

utomståendeNär för kan beskriva sin verksamhetman egen
sammanhållningen. vårstärks [et är skola-skolbarnsomsorgsom

våreller samverkan mellan skola och skolbarnsomsorg blir tydligt
när det beskrivs för omvärlden.
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långsiktig utvecklingförplan11.7 Behovet 54SOU 1991enav
llKapitel

förBåde visarerfarenhetforskning och beprövad att att en
årsflera ansträng-krävsutvecklingsarbetevaraktig effekt ettav

skola-skol-inomfortbildningsarbeteutvecklings- ochningar. Ett
långsiktigmåste plan.därför baserasbarnsomsorg en

mål kart-integrerad verksamhetviktigt medDet är att somen
utgå frånönskemål des-ocholika verksamhetsgrenarnaslägga de

oli-harskolbarnsomsorgförskola, skola ochinomPersonalensa.
tillböri Denerfarenhet med sig bagaget.kultur ochka tas vara,

varandra.till lärasamtidigt tid bör att avsom ges
be-långsiktiga utvecklingsarbetet görsförplanDen uppsom
dåmåste då ochsannolikhetinte stel. Medhöver stor manvara

färd-ifrån till hjälpdet kan planensin plan. Trots som envara
sambandiuppföljningsdiskussionertillanledningriktning och en

frånavviker planen.med att man

fortbildningOlika former11.8 av

och kompetenskunskapfortbildningGod somsom engagerar ger
sådanafår kun-inteOftai den vardagen.kan användas manegna

del-personalen ärdärArbetsformerskaper, de behöver erövras.
själva produce-ochexperimenterardär de undersöker ochaktig,

kunskaperna.kunskap, hjälper dem erövraattrar
underhåll-kan hai samlingssalarFöreläsningar stortettstora

från utvecklingssyn-ringa värdemestadelsningsvärde är avmen
och värderaföreläsning bearbetai samband medpunkt. Att en

itillsammansoch sedanläsa litteraturellervad attsagtssom
behållning.reflektera denna,över ger mergrupper

skall kunnaoch skolbarnsomsorginom skolaFör personalatt
varandrasmötabehöverdet arbetetutveckla mangemensamma

medarbetetexempel kanarbetsuppgifter i praktiken. Som ettett
måldokument fortbildning. Attdelgemensamt un-av envara en

ochandra göriaktta hurfortbildningstid besöka varandra,der se-
ofta värdefullt.tillsammansreflektera ärdan

fortbildningutvecklingsarbete ochförekonomiska medelDe
börmåste och skolbarnsomsorgför utveckla skolafinnas attsom

utvecklingsformer. lfortbildnings- ellertill speciellainte bindas
hursjälvapersonalberörddet ställas kravstället bör att ange

tillvill väga.de

Kommunledningens11.9 ansvar

möjligheterverksamhetenlokalaKommunledningen bör denge
Vanligtvis saknardet arbetet.medel utvärderaoch perso-att egna

verksamhetenutvärderaskolbarnsomsorgi skola ochnal attvana
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mycket stöddärför 1991 S4och behöver SOUsystematiskt sätt sam-ett men
stånd.också tillutvärderingen kommer Kapitel IItidigt krav att

möjlig-verksamheternaKommunledningen behöver de egnage
i oli-utvecklingsinsatser dearbete och sinahet sittatt presentera

forum, tid-Olikakan ske.där erfarenhetsutbyteka sammanhang
tänk-varandra ärbesök hosnätverk, videoprodukter ochningar,

kommunikationskanaler.bara
för-medel tillställaolika initiativ ochGenom attatt ta genom
intevisas dockstöd. Stödetkommunledningen sittfogande visar

får medel förskolbarnsomsorgenskolan ochbara ut-attgenom
också ställs in-verksamhetenvisasvecklingsarbete. Det attgenom

sådana sakkunskapgrundas godutvecklingför krav som
utvärderingingående förvärvadkännedom, exempelvisoch genom

skolbarnsomsorgen.skolan ochav
mål och krav verk-realistiska förformulerakunnaFör att

ocksåcheferpolitiker ochledningen i formbehöversamheten av
erfarenhetsutbyte.tillfälle till fortbildning ocherbjudas

11.10 Sammanfattning

heldagsskolai formskola-skolbarnsomsorgsamverkanl t.ex. av
frånyrkestraditionerolikapersonalkategorier medsamarbetar

erfarenhet ärutbildning ochSkillnader ibarnomsorg och skola.
tillgång lärandeför barnenstill stödi arbeteett gemensamten
utveckling.och

förhinderutgöraOlika traditioner och kulturer kan ettett
personalgrupperna. Ende olikaprofessionellt samspel mellan ut-

personalallställer kravveckling skola-skolbarnsomsorg attav
pedagogiskaerfarenheter detutbytakan diskutera, planera och av

måste ochobservera barnentillsammans kunnaarbetet. De ge
återkoppling förLedningen hari arbetet.varandra attett ansvar

får diskutera, bearbetade olika personalgrupperna attutrymme
så blirde intekulturskillnaderdessaoch reflektera över ettatt

bestående utveckling.hinder godmot en
ipersonalenkrav inte baraställaskommerDet att stora

ochframtidens skolainomledarnaverksamheterna ävenutan
ledningsorganisationen byggsOavsett hurskolbarnsomsorg. upp

både ledarepersonal ochbli nödvändigtkommer det att att ge
fortbildning.

Skolbarnsomsorgskommittén anser

skola-skolbarnsom-iför personalGemensam fortbildningo
förutsättningutvecklingsarbetet ochviktig delär enen avsorg

därför prioriteras.för god samverkan och bören
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Grundutbildningen12 509 199154
12Kapitel

12.1 Inledning

fråganbehandlaKommittén direktivenskall enligt även ut-om
dåfrågan kapitel ochi dettabildning personal. Den tas uppav

skola-skolbarnsomsorg.främst med avseende samverkan

styrdokumentoch deras12.2 Utbildningarna

skolainom förskola,för arbetefem olika utbildningarDet finns
högskoleutbildningardessa ärskolbarnsomsorg. Treoch av

för-fritidspedagogutbildningen ochgrundskollårarutbildningen,
finns i folkhögsko-Fritidsledarutbildningenskollärarutbildningen.

gymnasieskolan.barnskötarutbildningen inomlorna och
förföljande styrdokumentfinnshögskoleutbildningarnaFör

studierna
UHÃ universitets- ochfastställsUtbildningsplan, avsom0

iarbetsformer och tidsramarhögskoleämbetet. syfte,Den anger
för utbildningen.stort

kurs-lokala planer,bl.a. reglerarHögskoleförordning, somo
betygssättning.planer och

fritidspedagogut-förskollärar- ochför lärar-,Lokal plan0
vilkainstitution. Denvid berördbildningen utarbetas angersom

mångainnehåller hur poängutbildningenkurser samt somsom
vidlinjenåmndenfastställskurs skall ha. Lokala planervarje av

högskolan.
innehåll,huvudsakligt äm-bl.a. syfte,Kursplan, som angero

revidering fast-ochEfter remissförslag läromedel.ochnen
Kursplanenenskild högskola.vid varjede linjenämndenställs av

måste detaljplanerasdenbörjarvida kursenInnan avger ramar.
dåUtgångspunkt och dekursplanenärlärare och elever. resurser

står till förfogande i budgeten.som
offentligainom denverksamheterliksom övrigaHögskolorna,

står tillväxtpropo-regeringensförändringar. linförsektorn, i dag
högsko-effektivisering4.22prop. l9909l87sition kap. avom
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organi-högskolansutvecklingföljande En fortsatt 1991 54Iorna SOUsägs av
måste utnyttjasnödvändig.arbetsformer Resursernasation och är Kapitel [2

så inomFörändringsarbetet skall skemöjligt.effektivt ramensom
offentliga sek-för förnyelse denriktlinjernaför de allmänna av

mål- styrning.resultatorienteradvad gäller ocht.ex.torn

Grundskollärarutbildningen12.3

låg- mel-grundskolans ochundervisabehörigFör attatt vara
lägst 140omfattandegrundskollärarutbildninglanstadium krävs

poäng.
1988höstterminen in-fr.o.m.198485 beslutade riksdagen att

grundskollärarlinjen. Linjenutbildningslinje,allmänrätta om-en
från denna140-180 första studerandenafattar poäng. De ut-nya

1991.utbildningen höstterminenbildning slutför
sammanhållen yrkesut-Syftet utbildningenmed är att ge en

grundläggande utbildningibildning för lärare i grundskolan och
för vuxna.

två inriktninginriktningar. EnGrundskollärarlinjen har mot
årskurserna in-omfattande 140 poäng ochundervisning i 1-7 en

årskurserna 140-1804-9 omfattanderiktning undervisning imot
årskurserna 1-7undervisning iinriktningenlnompoäng. mot

två Samhällsoriente-fördjupningsalternativ, i svenska ochfinns ett
naturorienterandematematik ämnen.i ochrande ämnen samt ett

årskurserna 4-9 finns femiinriktningen undervisningInom mot
specialiseringsalternativ.

för in-för grundskolan äri lärarutbildningenHuvuddelarna
årskursriktning 1-7mot

manosvso

25p 15psvenska
10p35pso-ämnen
15pmatematik Sp
35pno-teknik 10p
10pprakt.est.åmn. 10p

15p 15ptillval
40p 40pprakt.pedag.utb.

ingårpraktik 20 poängom

bestårgrundskolan äm-lärarutbildningen förMerparten avav
Tillsammans skall detpedagogik, metodik och praktik.nesstudier,

organiseras i kurserUtbildningen skallhelhet.utgöra somen
innehållinnehåll Utbildningens ochdessa delar.hämtar sitt ur

relation till denutbildningen iuppläggning under hela sättasskall
kommande yrkesfunktionen.

UHÄ mål,från står följande ka-bl.a.utbildningsplanenl om
utbildningen.och allmän inriktningraktär



förmåga idelta 54studerandes SOU 1991utveckla deUtbildningen skall att
personal ioch l2med lärare Kapiteli övrigt samarbetelagarbete samt annan

också personal inommedSådan finnasskallsamverkanskolan.
därförgymnasieskola. Det ärochskolbarnsomsorgbarnomsorg,

för dessframför alltgrundskolanförlärarutbildningenviktigt att
målen verksamhetsfor-årskurser, ochkunskapertidigare omger

barnomsorg.samhälletsförmerna
UHÄs så långt möj-utbildningenskalluppfattningEnligt som

skol-för barnomsorg,utbildningarnamedi samverkanligt ges
gymnasieskola.ochbarnsomsorg

Fritidspedagogutbildningen12.4

fritidspedagoglinjen.sker inomfritidspedagogUtbildning till
utbildningslinjeallmän100 och utgöromfattar poängDenna en

Utbildningenundervisningsyrken.utbildning förförinom sektorn
80 och 50omfatta poäng.kan även

studerandedefritidspedagogutbildningen ärSyftet med att
iskolning förkritiskochfärdigheterkunskaper, attskall förvärva

till för-medverkaaktivt kunnayrkesutövningsin kommande att
för barn,målen fritidsverksamheterochverkliga för barnomsorg

ochungdomar vuxna.
alternativföljandelinjen finnslnom

sökaBehörig100 poäng.Fritidspedagogutbildning attomo
årskurs 2 lin-slutförd kurs i svenskahartill denna är den som

i gymnasieskola.
sökandeBehörig är80Fritidspedagogutbildning poäng.om0

tvåårig vårdlinje ochför barn-slutfördden har ung-grensom
ellerdomsvård, 40 veckorbarnskötarutbildning, 20 eller motsva-

utbildning.rande äldre
denBehörig är50Fritidspedagogutbildning poäng. somomo

förfritidsverksamhetårs yrkeserfarenhet inomminst fyrahar
exempeltillyrkesutbildningeller harungdombarn och annan

socialpedagogut-barnavårdslärar-, ellerförskollärar-, klasslärar-
ungdomsledarutbildning.tvåårig fritids- ellerminstbildning eller

något alterna-dessainomfritidspedagogutbildningSlutförd av
kompetens.tiv ger samma

från olika ämnes-studierInnehållet omfattarutbildningeni
uppdelning.arbetsområden följandemed i huvudsakoch

50p80p100p

20p l5p22pKommunikation
l0pl5pl7pOmvärldsorientering
20p20pPedagogik-Metodik 25p

25p Sp36pPraktik
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UHÃ utbildnings-1990 fram förslag tilllade i december sou 1991; 54ett ny
Förslagetfritidspedagog- förskollärarutbildningarna.plan för och Kapitel 12

i detta kapitel.redovisas senare

Förskollärarutbildningen12.5

förskollärarlinjen.inom DennaUtbildning förskollärare skerav
utbildningslinje inomomfattar 100 och allmänpoäng utgör en

Utbildningen kanför utbildning för undervisningsyrken.sektorn
viss utbildning80 50 för sökande medomfatta och poängäven

linjealternativ iBehörighetskrav och åroch erfarenhetsbakgrund.
för fritidspedagoglinjen.destort sett samma som

skallSyftet med förskollärarutbildningen de studerandeär att
för i sinfärdigheter kritisk skolningförvärva kunskaper, och att

förverk-medverka tillkommande yrkesutövning aktivt kunna att
mål.förskolansliga

linjen finns följande alternativInom
100 Behörig söka den-Förskollärarutbildning poäng. att0 om

årskursslutförd kurs i svenska 2utbildning den harär somna
gymnasieskola.linje i

BehörigFörskollärarutbildning 80 sökande ärpoäng.0 om
tvåårig vårdlinje förhar slutförd barn- ochden ung-som gren

domsvård 20eller barnskötarutbildning eller 40 veckor eller mot-
utbildning.svarande äldre

Förskollärarutbildning 50 Behörig sökande årpoäng.0 om
års yrkeserfarenhet in-den har barnskötarutbildning och fyrasom

förskoleverksamhet.om
Förskollårarutbildning 40 Behörig sökande ärpoäng.o om

utomnordisk förskollärarutbildning.den harsom
någotSlutförd förskollårarutbildning inom alternativen gerav

formella kompetens.samma
Innehållet i utbildningen omfattar studier med barnpedagogisk

innehåll fråninriktning och hämtar sitt olika och arbets-ämnes-
områden med i huvudsak följande uppdelning

l00p 80p 80p 50pl00p
2 2spr spr

25Kommunikation 22 28 20 15
12 10 l0Omvärldsorientering lZ 10

Pedagogik-Metodik 30 25 2030 25
Praktik 2036 30 25 5

12.6 UHAs förslag till utbildningsplanernya

UHÄs förslag i 1990 för fri-december till utbildningsplanernya
fråntidspedagog- förskollärarutbildningarnaoch skiljer sig gäl-

innehålllande planer vad för in-gäller poängtal olika kurser, och
förmånriktning. främst minskat till förDet är praktiken om-som
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världsorientering kommunikation. Samverkan med grund-och SOU 1991 54
skollärarutbildningarna finns inte omnämnd i de utbildnings- Kapitel 12nya

framhållsplanerna. Däremot mellan fritidspedagogut-samverkan
bildningen förskollärarlinjen. Skäletoch till detta attanges vara

båda områdende arbetar inom social-styrsgrupperna som av
UHÄ föreslår innehållatjänstlagen. utbildningarna böratt en ge-

del 40-50 för 50-poängsutbild-med undantagpoäng,mensam om
Innehållet fårningarna. i delenden varje högskolagemensamma

besluta om.

12.7 Fritidsledarutbildningen

Fritidsledare organiserar och leder fritidsverksamhet inom kom-
landsting, föreningar, organisationer företag.och De arbe-muner,
på fritidsgårdar,fritidshem, fritidsklubbar, fritids-skolor,tar t.ex.

förvaltningar och föreningskanslier.
kvartersgårdar fritidsgårdsföreståndare,Fritids- och leds av

har hel- eller deltidsanställda fritidsledare medhjälpare.som som
många skolor fritidsassistenterI arbetar med rastverksamhet

och andra aktiviteter inte är lektionsbundna.som
tvåårig.Fritidsledare utbildas i folkhögskolor. Utbildningen år

1990 fanns 600-700 fördeladeintagningsplatser 38 folkhögsko-
tvåårigalor. Dessutom finns eller utbildningar förett- gymna-

stik-, idrotts-, frilufts- och fjålledare i folkhögskolor.antalett
Utbildningarna varierar mellan de olika folkhögskolorna. De

SÖär inte bundna till fastställdacentralt kursplaner. ihar dock,
nära samarbete med de berörda skolorna, utarbetat vägledande
studieplaner. Fritidsledarutbildningarna följer i allmänhet dessa
studieplaner.

Fritidsledarutbildningen är yrkesutbildning med breden en
och olikartad arbetsmarknad. För behörig skallsökandeatt vara

genomgått tvåårigde studerande ha gymnasieskola och därmed ha
allmän behörighet för högskolestudier.

l regeringens proposition 19909182 folkbildningen före-om
slås grundutbildningen för fritidsledare även i fortsättningenatt
skall bedrivas vid folkhögskolorna.

12.8 Barnskötarutbildningen

Barnskötare utbildas inom gymnasieskolan. Utbildningen förär
2-3-årignärvarande ioch har dag 4 000 finnselever. Det ock-ca

så ettårig år.utbildning för studerande är 18över Dennaen som
Ävenutbildning har 1500 platser. den kommunala vuxenut-ca

bildningen gårhar barnskötarutbildning. i dag 6000Där ele-ca
dagbarnvårdaredelEn kommuner utbildar till barnskötare.ver.



också vidareutbildas till fri-Lokalt förekommer barnskötare 54SOU 1991att
tidspedagoger. Kapitel 12

vuxenutbild-regeringens proposition gymnasieskolan ochl om
föreslås fastställ-prop. 199091285 de nationelltningen att ett av

treåriga utbildningsprogrammen skall utbildning kanda somavse
fritidssek-verksamheter bland barn och ungdomar inomleda till

fritidsprogrammet. de tidi-barn- och Programmet ersättertorn
2-3-åriga i utbildningen skall lig-utbildningarna. Tonviktengare

utbildningenbarns, ungdomars och utveckling. lga vuxnas
åt kunskaper och färdigheter pedago-skall stort utrymme ges av

gisk natur.

12.9 Linjesamverkan

1980-talet utvecklades samarbete mellan de olikaUnder ett gott
låg-för förskollärare, fritidspedagoger, och mel-utbildningarna

lanstadielärare.
Många hade infört samlad skoldag och ävenkommuner ut-

ansågförskola skola. Högskolornavecklat samarbetet mellan och
därför viktigt följa utvecklingen och de stude-det göraatt attvar

arbetsuppgifter. Eleverrande beredda det kommande yrkets
från olika utbildningarna tillsammans under hela dende läste

några ocksåfickförsta terminen i högskolor. kunskap deMan om
andras utbildningar och kommande yrkesverksamhet. Praktiken

både i förskolan, skolan och fritids-gjordes delvis tillsammans,
Från hösten 1988 infördes utbildning för lärare ihemmet. en ny

grundskolan, grundskollârarutbildningen. och med dennal att ut-
bildning försvann 80-talets samläsning.genomfördes det mesta av

skolbarnsomsorgskommitténsVid med utbildningsleda-samtal
från grundskollärarutbildningen har det framkommit att manre

fått så samverkansformerhar lägga mycket tid finnaattner
grundskollärarlinjenmellan de olika linjerna, och 4-9,l-7 att

hålla samläsningen mellantid och kraft inte har räckt till för att
gårövriga linjer vid liv. Mycket tid och planering till att sam-

universitetet.ordna ämnesstudierna med de olika kurserna Yt-
UHÄsvårigheter föreslogterligare samläsningskål till med är att

ungdomspedagogisk linje för förskollä-barn- ochen gemensam
ungefäroch fritidspedagogutbildningarna. Detta förslag komrar-

införande.samtidigt med grundskollärarutbildningens
bristen utbildade fritids-l hela landet är behöriga lärare och

pedagoger kännbar.



skola-föryrkesutbildningarFramtida12.10 1991 54SOU
skolbarnsomsorg Kapitel 12

mål- resultatorienteradochframtiden präglasiSkolan skall av en
regler ochfärreskall haregelstyrning. Denföri ställetstyrning

Målen bör gälla ävenmål. utvärderas. Detskall kunnatydligare
målen för desättaregering börRiksdag ochhögskolan.för upp

särskilda kompetens-denbetonabörutbildningarna,olika som
olika utbild-mellan deSamverkanskall ha.utbildningenprofil

kommagrundskollärare börtillochbarnomsorgenningarna inom
stånd.till

kommer denskolbarnsomsorg växerskola ochNär samman
sådana grundutbildningarnakravställaverksamheten attnya

måste erfa-Deöka.utbildningarnade olikamellansamverkanatt
från samläsninghadetidigarehögskolorfinnsrenheter somsom

i utbild-yrkeskategorierna börolikatill Dedärvidbör tas vara.
deverksamhetdenochhelhetssyn barnenningen somges en

skolbarnsomsorgskommitténsVidskall verka inom.tillsammans
viktigt medmycketframkommit det ärhar detkonferenser att

samläsning.
såväl till fritidspe-grundskolläraretillutbildningenUnder som

fårstuderandedefinns behovförskolläraredagog och attav
utveckling.barnsEn gemensam syno

förstå barnsomvärldsorientering förikunskaperGoda atto
uppväxtvillkor.

isamverkaninitiativ tillkunnaförBeredskap taatt egna0
yrkesutövningen.kommandeden

kommandeutbildningar ochandraskunskaperGoda yr-om0
kesverksamhet.

kunskaphurolika synsättpraktiseraoch ut-Diskutera0
inlärning sker.vecklas och

åldersblandaderfarenheterpraktiskaKunskaper och avom0
temainriktat arbetssätt.undervisning och

får lokaladetkoppling tillutbildningarnaviktigt ut-ärDet att
så mellansambandetsker i kommunernavecklingsarbete attsom

blir tydligare.metodikpedagogikpraktikochämnen
fåryrkeskategorier möj-viktigt olikadetsamverkan ärl atten

uppnå såockså viktigtvarandra. Det ärkompletteralighet attatt
yrkesgrupperna.olikamöjligt hos dehög kompetens som

svårigheter i del delärarevissahar i dagSkolan att aven
också svårt tillräckligtDet ärpraktiskt-estetiska ämnena. att

i ämnen.många lärarutbildningar dessatill vissasökande
ifördelartjänstgöringsorganisatoriskaSamtidigt attkan se

sammanhål-ochjämnareförläggsarbetefritidspedagogernas mera
skoldagen.underlet

här aktuelladekommande översyndärförVi att avenanser
frågan fritidspedagogutbildning-inkluderabörutbildningarna om

undervisa i prak-så den kompetensbreddaskan attatt geren
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sådan ocksåtiskt-estetiska ämnen. En breddad kompetens skulle SOU 1991 54
tvåbidra till gränserna mellan de verksamheterna mindrebliratt Kapitel 12

skarpa och samverkan naturlig.mera
Utvecklingen ökad integration har lett till flera kom-mot att

fritidspedagogerfritidsledareendast anställer i fritidshem.muner
innehållMed det förslag till omfattningändrad och i barn-nytt

föreslåsskötarutbildningen i gymnasiepropositionen blirsom
barnskötarnas roll i integrerad skola-skolbarnsomsorg tydliga-en

också långKommunerna bör barnskötare meduppmuntrare. er-
farenhet inom skolbarnsomsorgen vidareutbilda sig fritids-tillatt
pedagog. Förutsättningar för detta bör skapas ökatettgenom an-
tal platser i SO-poängsutbildning och distansundervisning.genom

Skolbarnsomsorgskommitténs förslag

Målen för yrkesutbildningen skall betona vikten0 av sam-
såvälverkan mellan grundskollärarutbildningens linjer 1-7 och

4-9 med fritidspedagog- förskollärarutbildningarna.ochsom
föreliggandeDe förslagen förändringartill förskollä-o av

och fritidspedagogutbildningen omprövas.rar-
Grundskollärar-, fritidspedagog- och förskollärarutbild-o

ningarna bör knyta till det lokala utvecklingsarbetet i kom-an
munerna.

långBarnskötare med yrkeserfarenhet inom skolbarnsom-o
bör beredas ökade möjligheter till vidareutbildning tillsorgen

fritidspedagog.
En breddning fritidspedagogernas kompetens föro av un-

dervisning inom praktiskt-estetiska ämnen bör övervägas.
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13 Lagar och regler samverkan igplåtelff;54om

skola-skolbarnsomsorg

13.1 inledning

framhållsdirektivenl bör utreda behovet ändringar i deatt av
regler gäller för skolan och skolbarnsomsorgen i syfte attsom
skapa förutsättningar för utveckling i riktning heldags-moten en

kvalitet i ekonomisktgod rationell organisation.omsorg av en
Skolbarnsomsorgen regleras bestämmelser i socialtjänstla-av

socialtjänstförordningen och förordningen statsbidraggen, om
tillhörandemed tillämpningsföreskrifter. Dessutom har socialsty-

råd.relsen utfärdat s.k. allmänna Kommunerna utarbetar riktlin-
jer för verksamheten.

Skolan skolförordningenskollagen, och läroplanen.styrs av
Kommunerna utarbetar lokala skolplaner och arbetsplaner.

bådaGemensamt för offentligade verksamheterna är deatt
omfattas tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Det finnsav
också bestämmelser i lagstiftning för arbetsmarknaden,gemensam

arbetsmiljölagstiftning, lagen medbestämmande i arbetsli-t.ex. om
MBL uppehållitoch livsmedelslagstiftning. Vi har intevet, oss

vid dessa lagar.
bådaKommunallagen gäller för verksamheterna. Regeringen

har föreslagit prop.kommunallag. l9909lzl 17 Denen ny avses
träda i kraft den januari 1992.l

13.2 Sekretesslagstiftning och samverkan

Sekretessregler för traditionell verksamhet i skola och
skolbarnsomsorg

Barnets och familjernas till för integriteträtt skydd sin har starkt
ocksåi socialtjänstlagen,stöd i fördet skydd den enskildesmen

integritet sekretesslagstiftningen den enskildeAtt självsom ger.
förhållandendisponerar informationöver gäller personliga ärsom

uttryck för respekten för denna integritet. olikal sammanhangett
vårtrör samverkan mellan myndigheter, i fall mellan skolasom



sekretesslagens regler iblanddock 1991 54framhävs SOUsocialtjänst,och som
samverkan. Kapitel 13hinder förett

med s.k. omvänt ska-stark sekretesssocialtjänsten harHela en
verksam-varierar beroendesekretessmedan skolansderekvisit,

enskildsuppgifterinnebärSocialtjänstsekretessenhet. att om per-
stårfårförhållanden inte klartinte röjas detsonliga att upp-om

närstå-någonenskilde eller honomdenröjasgiften kan utan att
§.SekrL 4men. 7 kap.liderende

föruppbyggdenligt vilka sekretessen ärprinciperfinnsDet tre
integriteten.personligaskydda denatt

råderdet sekretessskaderekvisit alls innebärInget att oav-0
såledesfå.skulle Sekretessen ärröjandeföljdervilka ettsett

Sådan kommunala fa-harfall. sekretessstark i dessamycket t.ex.
miljerådgivare.

huvudregel.innebär sekretess ärskaderekvisitOmvänt atto
stårfår uppgiften kanklartröjas detUppgiften endast attom

så-uppgiftenför den rör. Enmedfördetlämnas attut utan men
i skolansocialtjänsten ochhelastark sekretess hardan t.ex. upp-

skolhälsovård.psykolog, kurator ochgifter hos
föreliggersekretess endastskaderekvisit innebärRakt atto

medför för den be-röjandeuppgiftenskandet antas att menom
således offentlig,uppgiftenblir ärHuvudregelnrörde. attatt men

hemlighållas röjande le-det finns skälden kan ettatt anta attom
elevvår-sådan skolanssekretess hartill Ender t.ex.svagaremen.

övrigt.verksamhet idande
Skolhälsovården för uppgifter enskildssekretessgällerFör om

förhållandenhälsotillstånd det intepersonligaeller andra om
någonstår enskilde elleruppgiften röjas denkanklart attutanatt

närstående §men. SekrL kap.lider 7 1honom
uppgift hänförförövrigt gäller sekretessskolan iInom som

behandling och för uppgiftundersökning ellerpsykologisksig till
förhållanden,personligaenskildseller kuratorhos psykolog om

står denuppgiften kan röjasklartdet inte attutanatt somom
närståendenågon SekrLmen. 7liderhonomuppgiften ellerrör

stycket§ förstakap. 9
elevvårdande verksam-skolanssekretess inomgällerDessutom

förhållanden,personligaenskildsför uppgifthet i övrigt menom
tillrättaförandeockså hänför sig till ärendeuppgiftför omsom

från studier. Denna sek-vidareskiljande elevelev eller om avav
uppgif-antas denendast om det kangäller dock attretess som

närståendenågon uppgiftenliderhonomrör ellerten ommen
stycket9 § andraröjs. SekrL 7 kap.

verksamhetintegreradochsamverkanFörutsättningar för

socialtjänstskolbarnsomsorgskola ochmellanSamverkan om en-
påverkas synpunktsekretesslagensfamiljer,skilda barn och avur



och skolbarnsomsorgskola 1991 54två första är SOUdetomständigheter. För
det andra hartvå verksamhetermyndigheter. För 13Kapitelolika persona-

ing-Sekretessregler ellerskildaverksamheternade olikainomlen
fritidspedagogerillustrerasalls. Detsekretess attt.ex. avsenareen

skaderek-med omväntstark sekretesshari skolbarnsomsorgen en
någon i delensekretess störreinte hari skolanlärarevisit, medan

verksamhet.sinav
två verksamheterolikai dagäroch skolbarnsomsorgSkola

till socialtjänstenuppgifterlämnaSkolan kanmyndigheter. om
förhållanden verksamhe-inompersonligaenskildas merparten av

elevvårdskolhälsovård, ovan. So-undantagen gäller etc.,ten se
till skolanomöjligtdetsekretessregel gör nästancialtjänstens att

förhållanden.personliga Detenskildasuppgifterdirekt lämna om
äldre, barnensblivit ävenbarnenoch närföräldrarnaskrävs sam-

detefter prövningdock lämnasUppgifter kantycke. ut omen
uppgiften rörstår denkan röjasuppgiftenklart utan attatt som

närstående Uppgifter kan läm-någon liderhonomeller sommen.
sakuppgifterharmlösaprövning ärefter t.ex. somutnas en

barnomsorgsplatsuppgiftadress, etc.omnamn,
anmäl-den s.k.inte närmareberörsammanhangdettaI

kan be-socialtjänsten när dettilluppgiftskyldighetennings- och
si-i vissasekretessenbryterilla i hemmet. Denbarn farfaras att

stark sekretess. lntei skolan medverksamheterförtuationer även
fall sek-har i vissa brytamyndighetden rättheller berör atten

SekrL 1 kap. 5stödmedretessen av

skola-och samverkansekretesslagenKommitténs överväganden om
skolbarnsomsorg

har sekre-skola-skolbarnsomsorgvårt samverkanarbete medl
reglernuvarandetessfrågorna det medViaktualiserats. attanser

två olika verksam-mellan desamverkanbedriva godbör att en
uppstår sekretessyn-emellertid komplikationerDetheterna. ur

verksam-blirskolbarnsomsorgskola ochpunkt när gemensamen
samverkangodsynpunkter hurnedanredovisar härVihet. en

ocksåregler,sekretesslagensbyggerorganiseraskan mensom
sekretesslagen.för förändringarskäl av

skolbarnsomsorgskola ochgrund börreglerMed dagens som
medförtroendefullt samarbetebyggaför sig kunna ettuppvar

informa-överföranödvändigtblirföräldrar. När detbarnens att
ochskolbarnsomsorgellerförskola och skola,tion mellan t.ex.

uttryckligaderaseller medföräldrarnadet ske viaskola bör sam-
andrehuvudet deningen arbetar överarbetssätt därEtttycke.

ochföräldrarverksamheterna hostilloch tilltrorespektskapar
enskildes inte-denförrespektenSekretesslagen byggerbarn.

börmyndighetenverksamhetenDärför detgritet. är anpassasom
rutiner efter detta.sina
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Vi har förutsatt skola-skolbarnsomsorg utvecklas i riktningatt sou 1991 54
långt gångenheldagsskola med verksamhetsintegration.mot Kapitel 13en en

sådan verksamhetl utvecklas kontaktnärmare med barneten en
och familjen i traditionellän skola. uppgifterHeldagsskolansen

dåbarnet och familjen kommer likna informationden da-attom
får.skolbarnsomsorggens

Vi det olämpligt och i praktiken omöjligtnärmastanser vara
såformerha olika sekretess för arbetar ipersonal näraatt av som

samverkan i integrerad skola-skolbarnsomsorg. det dag-lsom en
liga svårtarbetet i integrerad skola-skolbarnsomsorg är det atten

fårskilja vilken information olika personalgrupper byta med
förhållanden.varandra barnet familjenseller Framför alltom

skiljer inte barnet personalen i verksamheten efter den gräns
sekretesslagen l dag har lärare isätter. huvuddelen sin verk-av

elevvårdspersonalingensamhet sekretess, isekretess vissa fall me-
dan alla anställda inom skolbarnsomsorgen har stark sekretess.

fårRedan i dagens skola personalen uppgifter barnen ochom
föräldrarna integritetskänsliga.är l samlad verksamhet därsom en
skola och skolbarnsomsorg integreras kommer personalen att
ännu kunskap barnen och familjer.deras Föräldrarnasmer om
förtroende för verksamheten skulle Öka de förvissadeom var om

såväl skola skolbarnsomsorg omfattadesatt starkasom av samma
sekretess för uppgifter förhållanden.rör enskildas personligasom
Förutsättningarna för och förtroendefullt samarbete medett gott
barnens familjer skulle förbättras.

Om det föreliggerinte förskydd integritetskänsligasamma
uppgifter i verksamheten oberoende hos uppgiften finnsav vem
går det inte ha bra samverkan mellan personalgrupperna.att ett
Vi personalen i integrerad verksamhet skola-skol-attanser en

måstebarnsomsorg omfattas sekretessregler. inne-Detav samma
bär såsekretesslagen fårbör ändras skolans personalatt att sam-

starka sekretess socialtjänsten för uppgifter rörma som som en-
förhållanden.skilds personliga föreslårKommittén sekretessla-att

åstadkommaändras i syfte stark och enhetlig sekretessattgen en
för personal inom integrerad skola-skolbarnsomsorg.en

13.3 Kommunallag, skollag och socialtjänstlag

Nämndregleringen

Riksdagens beslut förändrad styrning skolan innebarom en av en
klarare ansvarsfördelning mellan och kommunerna. Beslu-staten

ocksåinnehöll förändring vad nämndregleringentet en avser
område.skolans Skolstyrelsen inteär längre obligatorisken

nämnd. framgårAv skollagens 2 kap. §1 varje kommun skallatt
styrelse för sitt offentliga skolväsende eller flerasom utse en
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januarikraft denträdde i 1nämnder. Förändringen skollagen 1991 54SOUav
1991. Kapitel 13

ob-socialnämndenden januari 1992 inte hellerFr.0.m. l är en
specialregleradfakultativligatorisk kommunal nämnd utan en

uppgifterfullgörs kommunensnämnd. Enligt 4 § socialtjänstlagen
kommunfull-nämnderinom socialtjänsten den eller deav som

således den nämnd-kan väljamäktige bestämmer. Kommunerna
lokala förutsättningarna.organisation bäst desom passar

skolannämndorganisationen inom socialtjänsten ochDen fria
också för och skola kaninnebär barnomsorgansvaretatt sam-

manföras till nämnd.gemensamen
nyligen föreslagna förändringen kommu-regeringenDen avav

bekräfta deför skolans och socialtjänstens del sägasnallagen kan
tidigare förändringarna.

för integrerade verksamheten skola-Lagstiftning den
skolbarnsomsorg

fortfarandeVerksamheten i skola och skolbarnsomsorg styrs av
och socialtjänstlagen. Menolika lagar, i första hand skollagen

framgår föregåendeflera finns detäven andra lagar som av --
kanolika verksamheten. Detsätt meststyr vara na-synassom

turligt integrerad verksamhet,minska antalet lagaratt styrsom en
social-främst grundläggande lagarna skollagen ochgäller det de

hålla minnet det i social-tjânstlagen. Samtidigt skall i attman
för barn ochtjänstlagen finns särskilt uttryckt utsattaett ansvar

verksamheter ifamiljer. Skolbarnsomsorgen omfattas dessutom av
och intei i socialtjänstlagenfamiljedaghem, dag reglerast.ex. som

devidare överföras till skollagen, bl.a. grundkan t.ex.utan av
få. vårskulle Enligt mening ärorganisatoriska konsekvenser detta

integreradei för sig fullt möjligt framtidensdet dessutom och att
fleraverksamhet lagar.styrs av

Skollagen nyligen och förändrats. En översynhar översetts av
fråganpåbörjas hursocialtjänstlagen inom kort. Vi att omanser

i samband med denlagstiftningen skall organiseras bör avgöras
måldokumentenpågående läroplanskommitténi ochöversynen av

socialtjänstlagen.aviseradeden översynen av

Statsbidrag13.4

förordningenenligtStatsbidrag för skolbarnsomsorg lämnas
änd-till för barnomsorg1987860 statsbidrag kommunernaom

19901188 följande omsorgsformerför inskrivna barn irad senast
följande beloppmed
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Fritidshem 54SOU 1991
210 000inskrivna barnFör varje femtontal 13Kapitel25 000för öppen fritidsverksamhetvarav- 20stöd 000särskiltför med behovbarn avvarav- 10 000anställda iför fortbildning avvarav- fritidshemfritidshemÖppet

Familjedaghem
18 000minst tim.dagFör inskrivna 7barn

0008ån tim.daginskrivna mindre 7För barn
skolåldern utgår dockiFör barn

alltid mindre bidraget.det

kom-huvudman änfritidshem medtillStatsbidragen annan
drivenkommunaltförreglerenligtberäknas somsammamun

med behovinsatser för barndelarverksamhet. De avsom avser
till denfortbildning förmedlas kommunensärskilt stöd avresp.

mån kostnaderdenne harendast i dendriver barnomsorgensom
verksamhetför den avses.som

årskurserna grundskolan1-3 iisammanlagda antalet barnDet
någon165000 eller 55000. har302 Av dessaf.n.är procentca

får 000 skolbarnsom-47dessa drygtskolbarnsomsorg. Avform av
uppgårstatsbidragskostnadentotalafamiljedaghem. Denisorg

2040 milj. kr.f.n. till ca
prop.förändratsnyligengrundskolan harförStatsbidraget

1991.julii kraft den l19909118. träderreglernaDe nya
medin i detskallSamtliga kommuner systemetnya

bidragsnivå. ibidragssystemi nuvarandedelaroförändrad De som
itotalbidraget88till volymhuvudsak koppladeär procent avca-

Övriga i dagbidrag ärgrundresurs.till s.k.riket omvandlas som-
tillomvandlas12stödinsatser,kopplade till särskilda procent, spe-

cialresurser.
iberäknasGrundresurserna tre steg

basåret.elevGenomsnittsbelopp Plår
antal ele-strukturellai fyraindelasKommunerna grupper

från storstad. Vid posi-tillkvadratkilometer glesbygdver per
varjebidrag förglesbygdskommunenselevutveckling ökastiv

föregåendegrupp 1 95elev medtillkommande procent av
förbidragetårs minskasvid elevminskningelev,bidrag per

ielevbidragetmed 75varje försvinnande elev procent perav
804 vid ökninggruppför ärMotsvarande tätortkommunen.

90 bidraget.minskningoch vid procentprocent av
årfrån föregående med skolindex.Bidraget räknas upp

kopplas tillSpecialresurs l
invånare grundskoleutbildningmed enbartandel-

hushåll socialbidragmedfamiljer itillandel barn-
förälder.medskolpliktiga barnandel en-

tillSpecialresurs 2 kopplas
föräldrarutländskabarn medandel-

hemspråksundervisning svenskaochföraktivitetsgrad som-
språk.främmande

142



förför framtida statsbidraglösningarVi övervägt olika 1991 54har SOUett
finnaskolbarnsomsorgen. Gemensamt har varit strävan Kapitel 13att etten

både stimulerarenkelt administrera ochär attsystem ensomsom
Uppbyggna-uppbyggnad integrerad skola-skolbarnsomsorg.av en

grundresursmed generellden skolans statsbidrag tarsomav en
därtillmellan kommunerna ochhänsyn till strukturella skillnader

särskiltkopplade specialresurser har studerats.
Vid föränd-omfattar i dag inte alla barn.Skolbarnsomsorgen
i generellringar statsbidragssystemet för skolbarnsomsorgen enav

liknande former, riskerarriktning, bidrag samtliga barn ellerper
skolbarnsomsorgenkommuner med god utbyggnad attaven

dålig utbyggnad blirförsämrade bidrag, kommuner medmedan
vinnare.

kommitténs varit fördelEnligt uppfattning hade det om enen
stimulera tillochstatsbidragsförändring hade kunnat medverka

Kommitténskola-skolbarnsomsorg.ökad samverkan mellanen
bidragförändringarhar dock valt i avvaktan de statensatt av

kommunalekonomiskabli följdtill kommunerna kan en avsom
föreslå nuvarande statsbi-kommitténs dir. 199020 arbete detatt

regleroförändrade över-dragssystemet för skolbarnsomsorg med
grundskolan. Enligtförs till fördet statsbidragssystem gällersom

vår 2000 milj.kr., bil-statsbidragsmedlen, f.n.uppfattning bör ca
fördelas till kommu-da specialresurs, specialresursen somny

statsbidrag till fritids-i regler förenlighet med gällandenerna nu
redovisats tidigare.hem och familjedaghem för skolbarn som

Överföringen budgetåret 199293.fr.o.m.bör ske
några omför-innebärFörslaget har den fördelen det inteatt

delningar kommer kommunernamellan kommunerna. Däremot
statsbidrag till skol-framledes särskild ansökangöraatt omen

barnsomsorg.

13.5 Sammanfattning

i debehovet ändringarVi har haft till uppgift bl.a. utredaatt av
syfteiför skolan och skolbarnsomsorgenregler gäller attsom

hel-i riktning godförutsättningar för utvecklingskapa mot enen
rationell organisa-ekonomisktdagsomsorg hög kvalitet i enav

tion.
kommunallagensekretesslagen ochSocialtjänstlagen, skollagen,

kommitténs arbete.underföljdförfattningar har granskatsmed
statsbidragsreglerna för skolaolikaDessutom har granskat de

och skolbarnsomsorg.
går be-detgäller sekretesslagens reglerNär det attattanser

ävenoch skolbarnsomsorgsamverkan mellan skoladriva braen
för-kunna byggaMan börde skilda verksamheter.är ettuppom

blir nöd-föräldrar. När detmed barnenstroendefullt samarbete
förskola och skola,överföra information mellanvändigt t.ex.att



eller skolbarnsomsorg och skola bör det via föräldrarna ellerske 1991SOU 54
med deras uttryckliga samtycke. Ett arbetssätt där ingen arbetar Kapitel 13
över huvudet andre verksam-den skapar respekt och tilltro till
heterna hos föräldrar och barn. Sekretesslagen respek-bygger

för den enskildes integritet. Det myndigheten börärten som an-
sina rutiner efter detta.passa

Vi redovisar dock skäl för sekretesslagen bör över vadatt ses
gäller förreglerna integrerad Viskola-skolbarnsomsorg.en anser
det olämpligt och i praktiken omöjligt ha olikanärmast attvara

såformer sekretess för personal arbetar i nära samverkanav som
måstei integrerad skola-skolbarnsomsorg. Personalensom en

omfattas sekretessregler. integre-Med hänsyn till attav samma en
fårrad verksamhet familjernanärmare kunskap barnen ochom

skolan bör socialtjäns-sekretessreglerattanser samma som
såSekretesslagen bör ändras denna punkt skolansten. att per-

får förhållandensonal inte röja uppgifter enskilds personligaom
stårdet inte klart uppgiften kan röjas den enskil-att utan attom

någon närståendede eller honom lider men.
Riksdagen har redan beslutat förändringar i socialtjänstla-om

och skollagen det möjligt för kommunerna självagör attgen som
besluta sin Skollagensnämndorganisation. förändring trädde iom
kraft den 1 januari l99l. Förändringen i socialtjänstlagen träder i

Från såle-kraft den januari 1992.l den tidpunkten detärsenare
des möjligt organisera skola och barnomsorg iatt t.ex. en gemen-

kommunal nämnd.sam
Skolan fortfarande skollagen skolbarnsomsorgenochstyrs av
socialtjänstlagen. Det kan naturligt inte-attmestav synas vara en

grerad verksamhet Samtidigtlag. finns det istyrs av samma so-
cialtjänstlagen särskilt uttryckt för barn och fa-ett utsattaansvar

vårmiljer. Enligt mening det i för sig möjligt framti-är och att
dens integrerade verksamhet kan flera lagar. Vi attstyras anserav
frågan hur lagstiftningen iskall organiseras bör avgörasom sam-

pågående måldokumentenband med den i läro-översynen av
planskommittén och den aviserade socialtjänstlagen.översynen av

fråganKommittén har övervägt statsbidrag till samladenom
verksamhet skola-skolbarnsomsorg. omfat-Med hänsyn till den

pågårtande statsbidragsöversyn i kommunalekonomiskasom
föreslår föreslårkommittén inget statsbidragssystem. Vi inytt

stället nuvarande statsbidragssystem oförändrademed regleratt
överförs till statsbidragssystemet för särskildgrundskolan som en
specialresurs.
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SOU 1991 54
Kapitel 13Skolbarnsomsorgskommitténs förslag

såSekretesslagen bör ändras personalen i integreradatt0 en
fårskola-skolbarnsomsorg sekretess social-starkasamma som

tjänsten.
Frågan hur lagstiftningen för integrerad skola-skoI-0 om en

barnsomsorg skall organiseras bör övervägas i samband med den
pågående måldokumentenöversynen läroplanskommitténiav
och den aviserade översynen socialtjänstlagen.av

Statsbidraget för skolbarnsomsorg oförändradebör med0
regler budgetåretsamordnas med Statsbidraget för fr.o.m.skolan
199293.
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SOU 1991 54
Bilaga I

®

Kommittédirektiv
EE

ä

l989l6Dir.

skolbarnsomsorgfrågor skolaförKommitté om -

198916Dir.

1989-04-20.regeringssammanträdevidBeslut

anför.Statsrådet Persson

förslagMltt

kommitté till-Lindqvist,statsrådetsamråd med attföreslår, efter enJag
Kom-skolbarnsomsorg.ochskolamellannärmandefrämjaförkallas ettatt

riktningiutvecklingpåskynda motochstimulerafölja,därvidskallmittén en
skol-ochskolaverksamhet församladpedagogisktochorganisatoriskten

barnsomsorg.

Bakgrund

ambitio-högasedan längefinnsskolbarnsomsorgenskolansåvälFör som
kunnagälltdärvidhardel attskolansFörutbyggnad.ochutvecklingner om

undervis-direktadenvid sidanför elevernaockså avett omsorgsansvarta
samladinförandeår 1976riksdagenbeslutade enavsyftedettal omningen.

harverksamhetsådanförstatsbidragbestämmelserNuvarandeskoldag. om
budgetpropositionårs1987iframfördesförslageftertillkommit som

ifinnsskoldagsammanhållenochhel99. En10bil.prop.198687l00, s.
kommuner.landetsfjärdedelungefärdag i aven

relativtskolansfrånskillnad nytill enverksamhet ärFritidshemmens
barnomsorgsbehov.ökatgrundsnabbt ettframvuxit avverksamhet som

kommitårendeharkvalitet senasteochinnehållfritidshemmensFrågor om
betonarochbarnomsorgen merinommed merl taktfokus. attalltmer i man

samarbets-medfinnsskolan somviktigarealltdet attblirkvalitetsaspekten
partner.

f.n.omfattarochbyggtssuccessivt utharkommunala barnomsorgenDen
Ambitionsnivån ochl0-l2-åringarna.6 %och7-9-åringarna42 % avcaav

emellan.kommunerstarktvarierarför skolbarnsomsorgenformerna
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Bilaga l

utveckling ochskolans19888924propositionenframhålls i styr-Som om
fritidshem-förpedagogiskaoch detläroplanskolans programmetning kan

barn och barns behovgrundläggandeföruttrycksägas synsammagemen
i skolan respektiveArbetssättenpedagogiska aspekter.såväl sociala somur

olikheter.dettavisarfritidshemmen trots storaupp

utredningBehov av

såför skolbarnheldagsomsorgmål behovetbör haSamhället att avsom
skolverksamheten kom-obligatoriskadentillgodosesmöjligtlångt genom

skolbarnsomsorg.pletterad med
samhälletdenås förinommål kunnaskallOm detta somresurserramen

verksamheten i skolannödvändigtförfogande, dettillställa ärtotalt kan att
såväl inne-utsträckning kani växastörreoch skolbarnsomsorgen samman
den helhetockså fungeraDärmed kan denorganisatoriskt.hållsligt somsom

kvalitet ochförskolan. Kravet högmed sedanbekantaföräldrarna är en
kostnadseffektivt sätt.tillgodosesdärmed bättrekanhelhetssyn ett

verksamhet kompletterasamladinommöjligtblir detHärigenom att en
verksam-för barnen angelägenmedundervisningenobligatoriskaden annan

föreningslivet.kontakter medochverksamhetkulturellgällerhet. Det ex.
integrering ellerförolika former när-harl vissa kommuner prövat enman

i syfteoch skolbarnsomsorgmellan skolaformsamverkan i attannanmare
verksamhet.billigareoch ekonomisktbättrestånd pedagogiskttill en

sådanthurdock osäker när-På många håll i kommunernaär ettomman
förordat skalljagskolbarnsomsorgenskolan ochmande mellan nusom

ske.kunna

Utredningxuppdraget

utreda hurdet skälframfört finnsbakgrund jagMot vad att en sam-av nu
utvecklas.skall kunnalad skolverksamhet skolbarnsomsorgoch

verksam-utifrån helhetssynmålKommitténs arbete skall ha att ensom
utvecklingen istimulerapåskynda ochheten i skolan och skolbarnsomsorgen

rationellekonomisktkvalitet iriktning höggod heldagsomsorgmot av enen
formskolan ifinns inomorganisation. deHäri ligger bl. att resurser soma.

detomsorgsverksamheten. Det görlokaler bör förutnyttjas ävenav ex.
verksamhetenförnaturligt förläggahuvudansvaretkommittén prövaratt att

sådanmednackdelartill skolan redovisar för- ochoch därvid i sitt arbete en
lösning.

utvecklingpåbörjat intressantl några kommuner har nämnts enman som
samladmedsåväl skolaorganisatoriska inkluderarhelhetslösningarav som
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3

pågåendedetföljabörKommitténskolbarnsomsorg.skoldag frivilligsom
goda exempelförmedlaolikaochi kommunerna sättutvecklingsarbetet

utbyggnad skol-står införandra kommuneroch erfarenheter till avensom
helhetslösningbraför hurinte funnit formerbarnsomsorgen eller ännu en

kan ut.se
befintligamed hjälpinitiativ tillkommitténVidare bör resurserattta av

utvecklingsådanaoch initierastödjamotsvarandeför utvecklingsarbete
kommerRegeringenkommunerna.förebild förprojekt tjänakan somsom

del devissdisponeraskallkommitténfå förslag resur-avenattattsenare
området.utvecklingsarbete inomförfogande förstår tillsomser

gällerreglerändringar i debehovetutredaocksåKommittén bör somav
sådanförförutsättningarför skapaskolbarnsomsorgenför skolan och enatt

ochkartläggadärvidKommittén börredovisat.harjagutveckling nusom
gällerdetfinnasvisat sig när ettsvårigheterdetillorsakernaanalysera som

Även utbild-fråganskolbarnsomsorgen.ochskolannarmande mellan om
behandlas.börpersonalning av

ochmyndigheterberördasamråda medkommitténbörsitt arbeteUnder
frånsynpunkterinhämtakommunförbundetoch Svenskautredningar samt

intresseorganisationer.personal- ochberörda
april 1991.den lslutförasbörUtredningsarbetet senast

kom-samtliga19845 tilldir.direktivregeringensgällerkommitténFör
inriktning.utredningsförslagensangåendeutredaresärskildamittéer och

Hemställan

be-regeringenjaghemställeranförtharvad jag atthänvisning tillMed nu
statsrådet Perssonmyndigar

kommittéförordningenomfattadkommittétillkalla avatt en -
ochstimulerafölja,uppdragmednio ledamötermed högst att1976 l9l -

verk-samladpedagogisktochorganisatorisktutvecklingpåskynda mot enen
och barnomsorg.skolaförsamhet

biträdeochsekreterare annatsakkunniga,besluta experter.att om
kommittén.

belastaskallkostnadernabeslutarregeringenhemställer jag attVidare att
UtredningarA2.anslaghuvudtitlarnasfemte m.åttonde m.resp.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillansluter sigRegeringen
hemställan.hans

Utbildningsdepartementet
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erhållit 541991projekt SOUBeskrivning somav
frånutvecklingsmedel

skolbarnsomsorgskommittén

ini-skolbarnsomsorgskommittén stödja ochskalldirektivenEnligt
för kommu-förebildtjänakanutvecklingsprojekttiera somsom

defått viss delkommittén disponerahardettaFör avennerna.
utbildningsdepartementetochsocial-funnitsharsomresurser

fåttkommitténutredningstiden harUnderutvecklingsarbete.för
inne-följerNedantillstyrkts.35 harprojektansökningar,65 varav

utbildningsdepar-social- ochprojekthållsbeskrivning för de som
medel.beviljathartementet

verksamhetexisterandeUtvärdering av

GÖTEBORGS KOMMUN
LinnéstadenStadsdelsnämnden

Hagaskolan

integrerade för-iårskurslös undervisningPå bedrivsHagaskolan
utnyttjar1986. Manlågstadiegrupper sedanoch gemen-skole-

in-samverkarPersonalenfritidshem.ochför skolalokalersamma
mel-i samverkandrivsHagaskolanskoldag.samladförramenom

fritidsförvaltningen.skol- ochlan
lågstadieklasser med integre-fyrafördimensioneradSkolan är

Undervisningen ärmellanstadieklasser.förskolebarnrade samt tre
5-6-åring-lågstadiegrupp 10harförskole-åldersintegrerad. Varje

lågstadielärare.ochförskole-åk sin1-3 medi21 barnoch varar
Lågstadiebarnen hartimmardag.4,5arbetarFörskolläraren sam-

arbete,får praktisktveckotimmaråk 2ochdär 1skoldaglad sex
såutformadeLokalerna ärfåråk PA.veckotimmar43PA och

eftermidda-ochfritidshemanvändasde kan morgonenatt som
under lov.samtgen

halvåretunder förstagjordesHagaskolanutvärderingEn av
förinstitutionenFlising,LisbethochBjörnsamarbete med1990 i

huvudsyfteUtvärderingensuniversitet.Göteborgsvidpedagogik
utvecklingochplaneringframtidaförunderlag avär ettatt vara

också förintresseUtvärderingen äri stadsdelen.verksamheter av
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andra kommuner planerar samverkan mellan förskola-skola-som 1991SOU 54
fritidshem.

Kontaktperson är studierektor Eva Nilsson, tel. 031-11 09 50.

GÖTEBORGS KOMMUN
Stadsdelsnämnden Majorna
Kronjuvelen

I Kronjuvelen, Kungsladugårdsskolan,är del prövas lo-som en av
kalintegration mellan skola-fritidshem i form självständigtav en
organisatorisk enhet där all harpersonal ett gemensamt ansvar.

utgångspunkternaDe organisatoriska är
lågstadiumAtt Kronjuvelens .och fritidshem skall för-vara-

enade.
Att formella skillnader i yrkesroller tillgångskall ses som en-

för arbetet och utvecklingen.
Att förenad verksamhet förutsätter olika formeren att av-

självförvaltning prövas.
bestårKronjuvelen åldersblandade enheter med samladtreav

verksamhet skola-fritidshem. De har sina lokaler i renoveraden
del Kungsladugårdsskolan. Samarbetet mellan skola-fritidshemav
bygger principerna för samlad skoldag,

Projektet startade i januari pågå1990 två år.och beräknas i En
utvärdering kommer året.efter det första

Kontaktperson är samordnare Inga-May Hagman, tel. 031-
14 12 75.

HELSINGBORGS KOMMUN
Brunnsparksskolan

På Brunnsparksskolan finns åtta åldersblandadefritidshem och
klasser. Verksamheten i skola och fritidshem såär sammanvävd

personalen tillsammansatt innehåll.för dagens Föräldra-svarar
Årskurssamverkan är god. Lunch i skolsalarna. 2l ochserveras

har samlad skoldag. Det finns samarbete med parkleken.
Platschefsbefattningen föreståndartjänst.är Tillsynslärarensen

uppgifter överförs föreståndarentill är verksamhetsansvarigsom
och biträder rektor med ledning verksamheten vid skolenhe-av

Studieledarnaten. biträder rektor med ledningen det pedago-av
giska arbetet i arbetsenheterna.

Verksamheten startade ht 1988 och har utvärderats efter första
året.och andra Slututvârderingen vårenär klar under 1991.

Kontaktperson föreståndareär Assargård,Nils tel. 042-
10 75 45.
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HELSINGBORGS KOMMUN SOU 1991 54
Husensjö kommundel Bilaga 2

l del Helsingborg har skolan fritidshemmendenna ochav samar-
år.flerabetat under Detta projekt skall bidra till diskus-att starta

målsättningkring arbetsformer.sioner och skall studeraMan de
förändringarna integration medför barnens, personalenssom ur

ocksåorganisationens perspektiv.och Man skall i vilken gradse
förväntningarna inför förändringarna överensstämmer med upple-

blivitvelsen dessa när de har genomförda.av
Projektet kommer omfattaatt

Dokumentation barns dag vid fyra skolor med fritids-av-
hemsavdelningar.

intervjuer berördmed personal.-
målsättningsfrågorDiskussion och arbetsformer.av-

pågårProjektet 1990-1992.under Dokumentationen kommer
1992.under

Ãgårdh,projektledareKontaktpersoner är 042-Ingegerd tel.
19 verksamhetschef10 77 och Bengt Avedal, 042-10tel. 64 52.

LUNDS KOMMUN
Linero

år,Lund har haft samlad skoldag i tio och skall dokumenteranu
denna verksamhet fritidshemsperspektiv.ur

Dokumentationen skall beskriva verksamhetens organisation,
innehåll utgångspunkt frånoch arbete med följande punkter

Fritidspedagogiken i den samlade skoldagen skapar bättreen-
skola.

socialisation i den samladeBarns skoldagen.-
Samverkan helhetssyn barnet dessoch utveckling.ger en-

förståelseSamverkan förökad barn och störreger en en-
åtgärdamöjlighet eventuella problem.att

Samarbete barnvuxen barnbarn vuxenvuxen skapar- - -
tillit och framtidstro.

Temainriktat arbetssätt i den samlade skoldagen i fri-och-
tidshemmet.

Kultur, och samhälle; exempel planering,natur genom--
förande och utvärdering.

Skolans läroplan och fritidshemmens pedagogiska program-
grundförutsättning förär helhetsbilden.en
Fritidshemmets verksamhet efter den samlade skoldagen.-

utformarHur fritidshem mitt i skolan.ettman-
Riktlinjer för fritidshemmets medverkan i samlad skoldag.

tråd.Kompetensutveckling röden-
Dokumentationen, i form handledarbok kommerav en som-

1991.maren
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Wendel ochfritidspedagogerna AgnetaKontaktpersoner är SOU 1991 54
046-15 50 00.Sheila Harmer-Landgren, tel. Bilaga 2

NORRKÖPINGS KOMMUN
kommundelsförvaltningEneby

Kvartersgården flera verk-i byggnad inrymmerEneby är en som
7-10-åringar, verksam-finns fritidshem församheter. Där öppen

kvällsverksamhet för äldre barn. 1het för mellanstadiebarn och
och pedagogiskt värdera hurNorrköping vill kartlägganuman

påverkas organisation och samarbetet skola-barnen dennaav av
skolbarnsomsorg.

utgå frånutvärderingen i första hand barnensVid skall man
frågeställningar till grund föruppfattning. Följande skall ligga ut-

värderingen
innehålletinnehållet ii samlade skoldagen ochBidrar den-

intressentill utveckla barns behov ochfritidsverksamheten att
erfarenheterför barnsHur arbetar de att ta varavuxna-

förmågaoch söka kunskapatt
fritidspedagoger för barnensamverkar lärare ochHur att ge-

för utvecklingtrygghet, och stöd derasomsorg
tillgång till olika slags mil-har under lokaler,Barnen dagen-

aktiviteter. väl kom-material för lek och skapande Hurjöer och
varandrapletterar dessa

påverkas be-miljön, lokalerna, personalen,Hur barnen av-
Kvartersgårdensökare, utbudet m.m.

deltagandeutvärderingen använda sigVid kommer att avman
observation och intervju.

våren1990 1991. Dokumen-under ochProjektet höstenvarar
1992.tationen klarär

föreståndare tel. 011-Agneta Larsson,Kontaktperson är
15 28 66.

STOCKHOLMS KOMMUN
Karlbergsskolan

och fritidshem med 75totalintegrerad skolaKarlbergsskolan är en
år totalinte-hemvister. Man har arbetat7-9 fördeladebarn tre

verksamheten.1986 skall utvärderasedan ochgrerat nu
Utvärderingen skall behandla

lågstadi-verksamhetsintegreratlokal- ochfungerarHur ett-
målenförhållande för fritids-till skola ochifritidshemochum

hemsverksamhet
helintegrering tillledersamarbeteVilken typ enav-

tidsperiodunder längreverksamhetenutvecklasHur en-
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får förståelseLeder samarbete till personalen förstörre SOU 1991 54att-
arbetevarandras 2Bilaga

försvarbartGör sambruk lokaler det ekonomiskt medett av-
dagmindre skolenheter vad är normalt iän som

Utvärderingen Anita Söderlund, förgörs Högskolan lärarut-av
bildning i Stockholm, och bildar slutrapport för hela Karlbergs-

försöksverksamhet. 1991. Tidigareskolans Den är klar hösten
finns institutionen för pedagogik i Stockholm.rapporter

Karlbergsskolan lärare KerstinKontaktperson år Jörgensen,
08-31 90 60.tel.

UPPSALA KOMMUN
Luthagens komm ndelsnämndu
Sverkerskolan

tvåparallellig låg-Sverkerskolan och mellanstadieskola.är len
lokaler finns i dag fritidshem,skolans Nypan, med avdel-ett tre

åk från1-2.ningar för Ett kvarter skolan ligger Klyftans fritids-
åk bådaför 3-4 insprängt i servicehus. fritidshemmenhem Deett

föreståndare.ihop och harhör l Uppsala kommun finnssamma
åkåkvanligtvis fritidshemsplatser för l-2. 3-4endast För barn i

i ingen verksamhet.finns stort sett
Fritidshemmet och skolan har och sina lokaler.var en egna

integration finnslokala gäller sambruk gymnastiksal,Den som av
slöjdsal och liknande.

19901991skall under dokumentera SverkerskolansMan och
modell samverkan skola-skolbarnsomsorg.Nypans Dokumen-av

beståtationen kommer bildspel med ljud och skriftatt ettav en
läsår. Måletvisaskall arbetet under dokumentatio-ärett attsom

skall kunna användas läromedel fritidspedagog- ochsomnen
lärarutbildningar material för politiker personal-ochsamt som

samverkar skola-skolbarnsomsorg.grupper som
Dokumentationen skall klar 1991.vara sommaren

ÅsaföreståndareKontaktperson Wiberg, tel. 018-18 86 56.är

UPPSALA KOMMUN
kommundelsförvaltningVaksala
skola fritidshemAngelsta och

ÅngelstaPå fåtthar begreppet samlad skoldag betydelsen skolar-
förlagt fritidshemmet.bete Den samlade skoldagen startade

från1985 och början frivillig, och obligatoriskärvar numera
verksamhet.

Genom diskussioner fritidshem-har lärarna och personalen
sig för undervisningen Oä.bestämt dela i Lärarna skallmet att

tonvikten fritids-lägga den största den teoretiska delen medan
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praktiskahemspersonalen till delen skall sig denstörre SOU 1991 54ta an un-
dervisningen. Bilaga 2

mel-erfarenheterna samverkanMan skall dokumentera avnu
Ängelsta,i möjligheterna tilllan fritidshem och skola utredasamt

vidareutveckling.en
blev klar i ja-Projektet under 1990. Dokumentationenvarade

nuari 1991.
Gisterå,föreståndare 0l8-Kontaktperson Birgitta tel.är

18 87 79.

ÖSTERSUNDS KOMMUN
Mimergården

Mimergården fritidshem,nybyggd anläggningär som rymmeren
l0-l2-åringar, tvåparallelligt låg- mel-klubbverksamhet för och

ingårlanstadium träningsskola. 50särskolans Drygtsamt personer
i de 4 arbetslag arbetar där.som

Rektorn för de delar skolverksamheten regle-somansvarar av
platschef föri lagar förordningar, medan denoch en ansvararras

Platschefen ledningsgruppdagliga ledningen. har stöd av en som
består och barnomsorgsin-skolans rektor, särskolans rektorav en

samverkansfrågorna.ledningsgruppen diskuteras Mi-spektör. l
mergårdens platschef fritidspedagogutbildning.har

På Mimergården samverkan medel för skapa verk-är ett att en
utgår frånsamhet helhetssyn barnen och deras behov.som en

Genom personal introduktionsutbildning villallatt mange en
förståelse för förlägga grunden för och respekt varandrasstörre

ocksåspecifika arbetsuppgifter skall främjaoch kompetens. Detta
organisationsutvecklingen.

pågårProjektet 1989-1991. Dokumentation och utvärdering av
organisationenintroduktionsutbildningen och kommer till som-

1991.maren
föreståndare Färnlöf, tel. 063-1441 42.Kontaktperson Ingerär

verksamheterNya

BENGTSFORS KOMMUN

samarbetsformerna försko-Bengtsfors vill utveckla mellanl man
fritidshem allmän fritidsverksamhet. skall ska-la, skola, och Man

platschefresultatenhet med är ansvarig för helaen sompa en
verksamheten.

för 300Anläggningen där detta kommer ha platsprövas att ca
låg-deltidsförskola, mellanstadium fritids-barn, med och samt

fritidsgård.ochhem
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målsättning för verksamheten. 1991 54SOUhar utarbetatMan en gemensam
innehåller Bilaga 2bl.a.Denna

för verksamheten.En huvudman-
platschef.resultatenhet medEgen-

hemslöjd.hantverk,profil, konst,Egen ex.- Äldersblandad undervisning.-
lågstadiet.Samlad skoldag-

Utbildning för personalen.-
lika villkor.Samverkan-

barnet.En helhetssyn-
högstadium.framtidenl även ett-

föräldrar,samarbete med barn,skall förankras iAllt nära per-
berörda politiker.sonal och

pågå läsåret 199091 och skall dokumen-underProjektet skall
utvärderas.ochteras

0531-tel. arb.Bogren,projektledare RogerKontaktperson är
0531-124 78.126 90, bost.

FÄRGELANDA KOMMUN
lågstadiumdaghemHöjdens

Höjdens1991 projekthöstenFärgelanda kommun ettstartar
lågstadiumfritidshem. i den lägrevill erbjuda barnkunnaMan
skolåldern skolbarnsomsorgsverksamheten.kontinuitet i skol- och
Även åldersblan-verksamheten medförskolebarn kommer in i ett
dat arbetssätt.

åk i12-15 barn dagomfattar i 1-3Projektet 65 elever varav
finns dag-4-8 förskolebarndaghemsplacering,har samt som

i byggnad skolan.hemmet samma som
bestående förskollärare,arbeta i arbetslagPersonalen skall av

lågstadielärare resulta-vill bildaoch fritidspedagog. De en egen
med för budget.tenhet ansvar egen

pågår 1992.1991-vtProjektet under ht
0528-191 89.tel.projektledare Ficher,Kontaktperson är Lena

KOMMUNKARLSKRONA

bestående barn-bildat arbetsgruppKarlskrona har1 av enman en
låg-studierektor ochfritidspedagog,omsorgsinspektör, enenen

främjaoch samarbetetskall initierastadielärare. Arbetsgruppen
iskola och skolbarnsomsorg kommunen.mellan

Målet stånd verksamhet fri-totalintegreradtillär att en
vill utvecklaföräldrarna. Mani samverkan medvillig grund sam-

utveckling. Ge-i dessstöder och hjälper barnetarbetsformer som
planeradkomplettera skoldagen med gemensamtatt ennom

fördjupadebarnenskolbarnsomsorgenverksamhet inom ger man
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Även fåroch breddade kunskaper. personalen fördjupade och SOU 1991 54
breddade kunskaper leder till helhetssyn Bilaga 2som en gemensam

ocksåbarnen. Det samarbetssättet bör till barnenleda attnya
förmåga fårökar sin till socialt samarbete självkänsla.bättresamt

bestårskallMan försöksverksamhet i Backabo,starta en som
två avdelningar med sammanlagt 50 barn alla har behovav som

På lågstadielärareheldagsomsorg. varje avdelning skall ochav en
två fritidspedagoger arbeta.

fortbildningPersonalens utvärderingen isker samarbetesamt
högskolan imed Växjö.

pågårProjektet 1991-1992.
Kontaktperson Pia Blixt, 0455-är samverkansgruppen, tel.

83000.

LUDVIKA KOMMUN
Junibacken

På Junibacken i Ludvika efter inte-arbetar nyckelbegreppenman
årskurslöst.gration och

Med integration mycket samarbete skola-för-näraettmenas
skola, skola-fritidshem och verksamheten-föräldrarna.

På lågstadieelever år.Junibacken finns 75 70 barn 0-6samt ca
Anläggningen självständigär enhet där de fyra verksamhets-en

samverkar under ledning platschef kommergrenarna av en som
från socialförvaltningen. Platschefens närmaste överordnade är
skolchefen.

ansvarsområdeTill platschefens arbetsledning, budget,hör all
resursfördelning, uppläggninglönerapportering, lokaluthyrning,

inskolningsprogram ledning, för-och fortbildning, pedagogiskav
elevvård,äldrasamverkan, utvecklingssamtal m.m.

pågårProjektet 1991 utvärdering skerunder 1990 och och
kontinuerligt.

Kontaktperson 0240-861 79.är platschef Brita Ekstam, tel.

LUNDS KOMMUN
Kommundelsnämnd Norr
Ladugårdsmarken

målDetta projekt har inom för bostads-ett nyttattsom ramen
område skapa bästa möjliga fungerandeförutsättningar för välen

år.för barn l-9barnomsorg
år, ålders-Tanken avdelning 3-6är vardera daghematt en av

lågstadium åkblandat 1-3 fritidshem skall bilda lokal-samt en
sammanhållenmässigt enhet. Verksamheten skall bygga in-ett

timt samarbete fritidshemmellan skola och under hela dagen.
Även de äldre förskolebarnen integrerasskall i detta samarbete.

158



utgå frånLedstjärnan för verksamheten barns behovskall SOU 1991 54attvara
och mognad. Bilaga 2

Utvärderingen genomförs kontinuerligt under hela planerings-
verksamhetsåret.och det första Dokumentationen kom-processen

bestå två första erfaren-delar. Den kommeratt att tamer av upp
frånheter projektets tekniska genomförande denmedan andra

frånkommer erfarenheterbehandla projektets pedagogiskaatt ge-
bådanomförande. Dessa dokumentationer kommer resultera iatt

praktiskt handbok.en
föreståndareKontaktperson är Jarl, tel. 046-35 50 00.Yvonne

MJÖLBY KOMMUN
Skänninge

Mjölby kommun vill med projekt hitta modell fördetta en sam-
bådaverkan mellan de huvudmännen skol- och socialförvaltning

ocksåskolbarnsomsorgensgör behov kan lösas. Man villattsom
bibehållandefinna modeller för fritids-samlad skoldag meden av

hemmets kvaliteter till lägre kostnad.men en
Man har därför projekt Skänninge omfattar 24istartat ett som

ståLindbladsskolans elever. Projektet skall kunna modellav som
rektorsområdenför utvidgat i siktsamarbete flera och iett

lågstadieskolorsamtliga i kommunen.
projektet1 prövas formerna för samarbete mellan lärare och

förhållandetfritidspedagoger. Samtidigt utvärderasprövas och
med skolan huvudman och entreprenör barnomsorgen.som

pågår läsåretProjektet under 198990 och efterutvärderas pro-
jekttidens slut. 1990.En delrapport blev klar i november

Lundén,Kontaktperson är Urban Tröjemborgsskolan, tel.
0142-402 28.

NORSJÖ KOMMUN

stånd1 Norsjö har projekt syftar till tillstartat ett attman som
frånsamverkan mellan social- och fritidsför-personalen skol-,en

åldersblandat lågstadium.valtningen startasamt ett
Projektet omfattar följande delar

Utredning Iokalmässiga, personella ekonomiska för-samtav-
utsättningar och konsekvenser.

Information till, planering utbildning berördmed samt av-
personal.

Ombyggnader och utrustning lokaler.av-
försöksperiod.Viss personell förstärkning under en-

gång 1992.Verksamheten skall i höstenvara
skolchefKontaktpersoner är Dan Nordenstam och barnom-

sorgsinspektör 0918-106 00.Mona Lundgren, tel.
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STOCKHOLMS KOMMUN SOU 1991 54
Socialdistrikt Vantör Bilaga 2
Rågsveds skola

frånmånga familjer. dessa barnsplittrade Förfinns barnl Vantör
grupptillhörighet i skoIa-fritids-fastdet särskilt viktigt medär en

fritidshem villGenom samarbete mellan skola ochhem. näraett
skapa trygghet och kontinuitet.störreman en

sammanhållenTvå får ochskol-nybörjarklasser skolan en
fritidspersonal arbetar till-fritidshemsverksamhet lärare ochdär

skall följasär meningen denna barngruppDet att ge-sammans.
låg mellanstadiet.hela ochnom

gällerskall gälla i verksamhetenFör de arbetsmetoder attsom
praktikteori ochlär sig med arbetssätt därBarn bäst ett-

får erfara. arbetssätt kanundersöka och Dettaoch barnenvarvas
både fritidspeda-däranvändas och utvecklas i personalgruppen

ingår.lärareochgoger
skyddsnät i samarbetestabilt socialt näraBarnen skall ett-

med hemmen.
lång såtid,kontinuitetSamarbetet sig med översträcker att-

fram.ömsesidigt förtroende kan växaett
läsår.pågår Verksamhe-Projektet 1990 och ihöstenstartar sex

gång år.skall utvärderasten en per
08-barnstugechef Stormdahl, tel.Kontaktperson Anetteär

86 50.51

SVEDALA KOMMUN
Roslättsskolan

låg-enparallellig mellanstadieskola medRoslättsskolan ochär en
två avdelningar.integrerat fritidshem och förskola med Hären

målarbetssätt medprövar ett att ett gemensamtnytt ar-man
för förskola-skola-fritidshem.betssätt

vid-koncentrerar sig utveckla ledarskapetMan samt attatt
aktiv kreativbarns lärande och Den-process.synen som enga

vill befästa fördjupa hos samtlig personal.ochna syn man
tiden förLedarskapet utvecklas flera sätt. Dels utökar man

budgetan-pedagogiska ledningsfunktionen, dels utökarden man
också försök parallelledningsansvar förhar medMansvaret.

föreståndare,platschef och vidareutvecklar arbetslagenoch som
består från samtliga verksamheter.representanterav

pågår från januari 1993. UtvärderingProjektet januari 1991 till
kontinuerligt.görs

Gun-Britt Wiberg, 040-Kontaktperson platschef tel.är
föreståndare90, Dagerklint, 040-40 S4 91.40 54 och Lotta tel.
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verkan-rzämndsorgarzisationFörvalmingssanz 1991 54SOU
Bilaga 2

GÖTEBORGS KOMMUN
stadsdelsförvaltningLärjedalens

7-12samtliga barnstadsdelsförvaltnings projekt gällerLärjedalens
frånrektorsområdenår allpersonalberördi stadsdelens samttre

till inom skola,Projektet syftarverksamhet för dessa barn. att so-
mål och visio-tillsammans medcialtjänst, fritid och kultur arbeta

frånutgå verklighet deperspektiv och denskall barnensManner.
in-för föräldraarbetetshitta formerlever skall försöka braMan

samarbeteintegrationen ochriktning för organisationensamt av
metodiken.

våren 199192.beräknas avslutas1990 ochProjektet startades
från uni-GöteborgsFlisingDet kommer utvärderas Björnatt av

1990.i oktoberversitet. första delrapport komEn
031-lngrid Hallendorf, tel.Kontaktperson projektledarear

8331 69.

KOMMUNHAPARANDA

ledningsfunktion vid skolen-Haparandal prövar man gemensam
platschefext har detheterna Eden och Närsta. Den gemensamma

medanorganisatoriska gäller budget och personal,vadansvaret
ligger respektive verksamhets-det pedagogiska ledaransvaret

område.
två organisationer olika huvudmänvill medMan pröva om

förutsättningarundersöka det finnskan sammansmälta samt om
förverksamhetsansvarig skolbarnsomsorg.för allgemensamen

består social-för varderaledningsgruppen representantenav
social- skolchefen.skolstyrelse och De har knu-nämnd och samt

bestående från allareferensgrupptit till sig representanteraven
ledningsfunktioner.facken de bägge enheternassamt

frånpågår år och med 1990.höstenArbetet under ett
0922-150 75,projektledare Eva Rytty, tel.Kontaktperson är vx

00.0922-150

KOMMUNNACKA
Områdesförvaltning Boo

vardagbarnenshelhetssynentill ökasyftarprojektDetta att
skolafritidshem ochmellan attsamverkan samt genomgenom

verksamhetenförskallorganisationskapa attansvarasomen
projekttidens slut.efterfortsätter utvecklasatt

låg-rektorsområden mellansta-två ochoch20 fritidshem i sex
dieenheter omfattas.
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Projektet projektledaren 54leds uppgift tillsam- 1991är SOUatten varsav
berörda stimulera det socialamed alla all personal 2Bilagaansvarmans

Måletmedvetnaalla behovet samverkan.har görasamt att om av
arbete den pedagogiskamed denna del är debatten, ochattav

därigenom verksamheten, berikas.
påbörjades kontinu-i januari 1990. UtvärderingProjektet sker

erligt.
tel.avdelningschef Monica Abrahamsson,Kontaktperson är

08-718 87 74.

KOMMUNSKURUPS

Skurup och utbild-projekt vill i skapa barn-Med detta enman
utbildning i kom-ningsnämnd skall för all barnomsorgsom svara

munen.
Målen för projektet är

barn ungdomar-barnomsorghelhetssyn ochAtt en-
och skola.

uppnå för och samtidigthelhet skoldagen barnenAtt en av-
för föräldrarna.skapa tryggheten

fritidsklubbar ochverksamheter, barnomsorgAtt bratre-
tillsammans bildar verksamhet.skola, bättreen

verksamheten.ledning för helaAtt en gemensam-
utifrån rörande pedagogik,arbeta synsättAtt ett gemensamt-

fostran, och tillsyn.omsorg
kompetenserskall komplettera varandrasAtt personalen-

utifrånoch arbeta naturlig personalsamverkan.en
lokalutnyttjande.Att bättre ochett resurs--

få ökadekvalitet verksamheten kost-Att högre utanen-
nader.

De förstai antalUtredningsarbetet delas etapper. etap-ettupp
för förändringerfordrasberör i huvudsak de delar ensomperna

vidnämndsorganisationen. bör kunna denEn nämnd startanyav
berörmandatperioden, januari 1992. Följande etapper ett urnya

utvecklingsarbetesuccessivtverksamhets- och ledningssynpunkt
årsskif-målet helt genomförd sammanläggningdär är omkringen

199293.tet
1992.decemberförsta utvärderingen beräknas klar iDen vara

i 1993 ochDen andra utvärderingen skall klar decembervara
års inomkommer behandla arbete den nämnden.att ett nya

skolchef Rolf Christersson barnom-Kontaktpersoner är och
sorgsinspektör Birgitta tel. 0411-424 OO.Jönsson,
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SORSELE KOMMUN SOU 1991 54
2Bilaga

Skol- och socialförvaltningarna skall tillsammans stegvis utarbeta
förplan skola och skolbarnsomsorg. Enligt dennaen gemensam

skall varje utarbeta arbetsplan. lokala arbetsplanenDenort en
skall tydligt förankrad i kulturtraditioner och arbetsliv samtvara
inriktas eleverna insikt sin plats i det ekologiskamot att omge
systemet.

Kulturinriktningen för i Sorseleverksamheten centralorten
skall inriktad bild-musikrörelse och miljödelen skallmotvara
främst behandla och skogens betydelse för människan.älven

Gargnäs1 inriktas kulturen drama och musik mil-medanmot
jön inriktas och vattenledernas betydelse förmot vattnets orten.

Blattnickselel behandlar kulturen främst bild och rörelse me-
dan miljön handlar för utveckling.skogens betydelse bynsom

fjällby iAmmarnäs är Europas Härstörsta naturreservat.en
förståelsenvill med kulturen öka mellan och nybygga-man samer

ekologiskaoch i miljön högfjällets nisch i det systemet.re, se
På såMellan dessa skall det ske schemalagt utbyte.orter ett

sig Ievnadsbetingelser och kulturersätt lär barnen de olikaom
förståelsen etniskafinns i för olikakommunen. Detta ökarsom

grupper.
vårterminenProjektet 1991. Utvärdering förstastartade detav

året kommer till 1992.sommaren
0952-107 60.Kontaktperson skolchef Adolfsson, tel.är Barbro

STORUMANS KOMMUN
Tärnaby

Genom integrerad verksamhet mellan skola-social- och kul-en
turfritidsförvaltningarna vill i Storuman heldags-skapaman en

Iåg-med hög kvalitet för och mellanstadiebarn, där kul-omsorg
turella aktiviteter prioritet.skall högges en

Från 1990 försöksverk-och med hösten kommunenstartar en
år25 7-12 i fritids-samhet där skolbarn skrivs in fritidshem

ocksågårdens fin-lokaler i skolhuset i Tärnaby. Det kommer att
år.för 12-16verksamhet barnöppennas en

Innehållet heltäckan-i verksamheten kommer byggaatt en
från förvalt-de olikaverksamhet för skolbarnen, där personalde

finnas medningarna samverka. Lärare kommerkommer attatt
skolstart.morgonverksamheten föreäven i

och schemaläggasprioriterasaktiviteter kommerKulturella att
sigriktaraktiviteterprioriterai skoldagen. Man kommer att som

också kontakternäraknytaflickor. kommerspeciellt till Man att
verksamhet.kyrkansmed föreningar och

hålla och läg-verksamhetenihopprojektledare kommerEn att
både ochi Tärnabypersonalintroduktionsutbildning förga upp
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54projekt- 1991kommer följasFörsöksverksamheten SOUStoruman. att enav
med tjänstemän. 2och arbetsgrupp Bilagapolitikermed engrupp

vårterminen 1991.startadeVerksamheten
0954-projektledare Barbro Karlsson, tel.Kontaktperson år

104 10.

TRELLEBORGS KOMMUN

möjligheternavill utredaprojekttill detta ärBakgrunden att man
fri-koppling mellan kommunenssamverkan ochstarkaretill en

lågstadium.tidshem och
skol-fast principenlagthar sedan längeSocialnämnden att

Skolstyrelsenlokalmässigt.knytas till skolanskallbarnsomsorgen
fårskolledarna stör-decentraliseringsarbete därhar ettettstartat

vid sin skola.verksamhetenförre ansvar
lågstadieskolan förNågra väljstillfritidshem knutnaär utsom

naturlig samverkan.pilotprojekt förbildaatt en
utvecklingsmöjligheter börvisar positivaOm projektet ett

huvudmannaskapsskifte diskuteras.formellt
två år.pågåraugusti l990 och istartade iProjektet

få utvärdering kommerallsidig objektivochFör attatt manen
i GenomSocialhögskolan Lund.samarbeta med att utge en pro-

två nummerår erfarenheternaspriderjekttidning med ettman
informativtoch sätt.lätt

0410-Marianne tel.projektledare Assarsson,Kontaktperson är
273 67.

TÄBY KOMMUN

socialförvaltningarnas yrkes-mellan skol- ochGenom samarbete
förskapa bättre verksamhetvill i Täby kommun engrupper man

föräldrar och personal.barn,
huvuduppgifthar bildat projektgrupp ärMan att stu-en vars

förblivilka konsekvenserna kan skolan överdera ansvarettarom
erfa-kunskap hur överförskolbarnsomsorgen samt att manom

från områdearbetsmodeller tilloch omvandlarrenheter ettett
annat

frågeställningarNågra viktiga skall granskasom gruppen
Skall fritidspedagoger och lärare i dendet enbart nyavara-

verksamheten
Ledningsfunktion Platschef Vad skall utslagsgivandevara-

intresserad ochdet finns duglig tillsynslärare ärredan somom en
föreståndareditoen

någonSkall finnas fritidshemskompetens skol-det med-
förvaltningen
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arbetsupp-inför deskolledarutbildning behövsVilken SOU 1991 54nya-
gifterna 2Bilaga

innehåll fortbildning hapersonalenssyfte skallVilket och-
fritidshemsplaceringförVilka rutiner skall gälla-

sprida informa-skallskall lägga för hurGruppen planen man
tion till berörda i kommunen.

pågår konti-Utvärdering sker1990 1991.Projektet under och
nuerligt.

föreståndare tel. 08-LindgrenMaryKontaktpersoner är
08-768 95 86,fortbildningsansvarig Sjöholm tel.768 91 26, Agneta

08-768 96 59.Gaverudkontaktlärare förskolaskola Anita tel.

VÄSTERVIKS KOMMUN

iverksamhet för barnsyftar till samordna allDetta projekt att
åldrarna år.7-12

pågårFrån fortbild-höstterminen 1990och med gemensamen
fritidshemmen. Underpersonal skolan ochning för berörd inom

fram verksamhets-fortbildningen skall arbeta gemensamman en
1991.klar höstenplan skallsom vara

mål förför verksamhetFöljande vägledande kommunensär
barn och ungdom

befintliga landsbygdenEffektivt utnyttjande resurserav-
bibliotekförverksamhet skola, barnomsorg,samordnadgenom

och fritid.
Ökad geografiskasamordning med upptag-gemensamma-

ningsområden i staden för förskola och skola.
åldrarna årför 5-9Samordnad verksamhet speciellt avseen--

de barnomsorg och skola.
påbörjades skallProjektet i juni 1990 och verksamheten över-

föras till Skolstyrelsen i januari 1992. Utvärdering kommer gö-att
i samarbete med Linköpings universitet.ras

0490-168 20.skoldirektör Nils Westberg, tel.Kontaktperson är

VÄSTERÅS KOMMUN
Skultuna kommundel

ståndtill organisato-l Skultuna avsiktenkommundel är att en
innehållsmässig samordning och integrationrisk, och lokalmässig

kommunal fritidsverk-mellan skola, skolbarnsomsorg och övrig
år.åldrarnasamhet för barn och ungdom i 7-15

från olika verksamheternaArbetsgrupper med personal de
Iokalutnytt-skall diskutera och planera former för samarbete och

utifrån mål.jande angivna och övergripande
frånfinns följandearbetsgruppernaI representanter grupper

lågstadium-fritidshemmet-föräldrarnaskolans0
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skolans mellanstadium-fritidsklubben-föräldrarna0 SOU 1991 54
högstadium-fritidsgården-eleverna-föräldrarna.skolans0 Bilaga 2

EskilstunaVästeråsHögskolan i utvärderar projektet. Det förs-
projektåret ligger tyngdpunkten i utvärderingenta följaatt ar-

betsprocessen.
projektåretUnder det andra sker analys och utvärdering ut-en

ifrån frågeställningarföljande
vilkenI grad måletoch vilket sätt har signärmatman-

påverkasvilkenI grad och vilket sätt personalens yrkes--
roll i samordnad och integrerad verksamheten

Projektet startade i april 1990 och avslutas i december 1991.
Kontaktperson projektledareär Karin Hjärpe, 021-tel.

16 12 15.

Utbildning-fortbildning

EMMABODA KOMMUN

l Emmaboda kommun fritidsförvaltningenhar för fri-ansvaret
tidshemsverksamheten. Samarbetet med skolförvaltningen är bra
och skall tillsammans skapa förutsättningar förman nu en ge-

målvad gäller och medel i skolbarnsomsorgen.mensam syn
Skol- och fritidshemspersonal skall tillsammans utveckla meto-

der för samarbete och lämpliga verksamheter samarbeta kring.att
Den praktiska betydelsen för samarbete kommer sig uttryckatt ta
i konkretisering teoretisk undervisning, stöd behövandeen av
elever, bättre utnyttjande personal-, lokal- och matrielresurserav

vuxenkontaktersamt för barnen. Särskild uppmärksamhetmer
riktas mellanstadiebarnens fritid.mot För detta har gjort iman
ordning lokaler i skolan för fritidsverksamhet. Projektet skall star-

medta fortbildning för skol- fritidshemsochupp en gemensam
personal.

Projektet pågåberäknas mellan den l 1990 och den 20mars
juni 1991.
Kontaktperson fritidskonsultär Christer Augustinsson, tel. 0471-
182 89.

HÖGSKOLAN LULEÅ1

LuleåHögskolan i har projekt syftar tillstartat ökaett attsom
samarbetet mellan det lokala utvecklingsarbetet och högskolan.
Detta gäller främst de där Luleåhögskolan är belägen,orter och
Kiruna, och projektet genomförs i samarbete med dessa kommu-
ner.

Syftet med projektet är
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delsaktionsforskningsinriktat arbetssättaktivt SOU 1991 54medAtt ett-
organisatoriskavseendeutvecklingsarbete 2utvärdera Bilagastödja, dels

tvåi dessa kom-fritidshemintegration i skola ochpedagogiskoch

muner.
utvecklingsar-anslutning tillpraktikhandledare istödjaAtt-

betet.
både grundskollärarutbild-inomstuderandeinvolveraAtt-

utvecklingsarbete.i dettafritidspedagogutbildningenningen och
utvecklautvecklingsarbetetförsta led iSom attett avser man

bådeför grundskollä-praktikerhandledarutbildninggemensamen
tillsedan kopplaskommerfritidspedagoger. Dessaoch attrare

några med kommunen.i samarbetearbetslag tas utsom
pågå år.påbörjas i1990 beräknasochProjektet tresommaren

tel.Henning Johansson,högskolan ärKontaktpersoner
0920-915 04.tel.Ulla-Britt Eriksson,0920-917 55 och

MALMÖLÄRARHÖGSKOLAN 1
Samverkan i Lunds kommun

i Lunds kom-samverkani skall studeraLärarhögskolan Malmö
skola-skolbarnsomsorgsverk-helhetsbildvillMan avge enmun.

också följa nystartadeskalli Lunds kommun. Mansamheten pro-
någrastuderasamverkan närmarejekt inriktningmed samtmot

Även utbildningsbehovpersonalenssamlad skoldag.medskolor
ovanståendeförhållande verk-tillioch upplevelse kompetensav

fleraStudien uppdeladundersökas. ärsamheter kommer att
delar.

detalj-planerings-PM medsammanställdes1990slutetI ettav
Projektet kommermetodval.projektet, tidsplan ochplanering av

frånbestående lä-genomföras arbetsgruppatt av personerav en
i Malmö.rarhögskolan

färdigställs1990. delrapportstartade i augusti EnProjektet un-
1991.till höstenapril 1991. Slutrapporten kommerder

040-Gotfridsson, tel.HarrietprojektledareKontaktperson âr
3201 25.

HOLMS KOMMSTOCK UN

fortbildnings-modell förhar söktStockholms kommunl enman
skallkommunerandraskall kunna användas somavprogram som

kommerUtbildningsprogrammetanläggningar.integreradestarta
rektorsområdenåtta integreradskalli deprövas startaatt som

läsåret 9091.verksamhet
målgrupper.två olikatillUtbildningen vänder sig

innehåller blandtill ledarnavänder sigprogramdelDen som
annat
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Studiebesök integrerade skolor. SOU 1991 54-
Vilken roll har rektordistriktschef i utvecklingsarbetet i Bilaga 2en-

integrerad skola
Kunskap de förvaltningarna.andraom-
Lågstadiepedagogik-fritidshemsprogram.-
Ekonomi; budget, sjålvförvaltning.-
Fortbildning personal.av-
Arbetstider-planeringstid.-
Ledningsfrågor.-

bestårInformation och utbildning personalen blandlo annat
av

Studiebesök.-
Bokcirklar-diskussionscirklar.-
Genomgång Lgr-80-soc. arbetsplan-fritidshemsprogram-av-

Målsåttningsdiskussioner.-
Samarbete Hur Olika kompetenser.-
ArbetsfördeIning-vem vadgör-

år.Barns utvecklingsschema 0-12-
Planering-schema-konferenstid.-
Utvârdering-dokumentation.-

vårenProjektet vårenstartade 1990 och beräknas avslutas
1991. En dokumentation innehålletöver och utvärdering kom-en

under delen 1991.mer senare av
Kontaktperson år rektor Lars Hildeberg, Skolförvaltningen, tel.

08-657 05 50.

UMEÅ UNIVERSITET

Umeå universitet skall med detta projekt följa försökde görssom
i Västerbottens lån beträffande fritidshemmens samordning med
skolan.

Arbetet, i sig är mycket kommer delas i del-stort,som att upp
utgårDen första ifrånrapporter. olika verksamhetsformer, t.ex.

samlad skoldag, eftermiddagshem, klubbar, hemvist Senareetc.
kommer behandla ämnesområden,rapporter de olikaatt kul-t.ex.

idrott,tur, teater har gestaltat sig i de olika verksam-m.m., som
heterna.

Först skall inventera de projekt kring samverkanman som re-
dan i länet. Man kommerstartat koncentrera sig de olikaatt
organisations- och verksamhetsformerna finns för mellansta-som

Umeådiebarn inom kommun, eftermiddagshem, klubbar ocht.ex.
hemvist. Dessa ställen kom under hösten 1990 fungeraatt som
praktikinstitutioner för studerande i termin vid fritidspedago-tre

Umeå.glinjen i
påbörjasProjektet hösten pågå1990 och beräknas minsti ett

år. förstaDen delrapporten kommer till 1991.sommaren
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Kontaktperson är metodiklärare Elisabeth Oscarsson, 090-tel. SOU 1991 54
0311 77. Bilaga 2

UMEÅ UNIVERSITET

UmeåMed detta projekt vill universitet tillmedverka utveck-en
innehålletling i profilerad och integrerad skolbarnsomsorg.av en

Detta skall ske i samverkan mellan kommunens personal och ut-
bildare studerande vid fritidspedagog och grundskollärarut-samt
bildningar ocksåvid universitetet. Man vill lägga förgrunden en

innehållhelhetssyn vad gäller och arbetsformer vid utbildning av
fritidspedagoger och lärare.

tvåMan skall utvärdering formativ karaktärgenom en av av
projekt i kommunen Ostkupan och Röbäck studera hur en

innehålletprofilering påver-i integrerad skolbarnsomsorgav en
kar verksamheten i olika hänseenden. En utvärdering formativav
karaktär hjälper personalen utforma verksamheten.att

Projekttiden 1991-1995.är
Kontaktperson är Agneta barn-Hult, och ungdomspedagogis-

ka institutionen, tel. 090-16 50 00.
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Skolbarnsomsorgskommitténs 139154
gakonferensverksam het

De regionala konferenser kommittén har anordnat har erbju-som
dit möjlighet utbyta erfarenheter mellan kommuner. Delta-atten

har främst varit kommunalpolitiker frånoch tjänstemängarna
Ävenskola och skolbarnsomsorg. utbildningarna intresseor-och

ganisationerna har varit representerade. Sammanlagt har drygt
från800 Påän 200 kommuner deltagit. konferen-personer mer

ägnades åtdel tiden deltagarnas diskussioner istorserna en av
frånDiskussionerna frågefor-utgick i förväg utskickadegrupper.

mulär. Nedan följer redovisning dessa diskussioner.en av

Beskrivning dagens verksamhet olika organisatoriskaav -
alternativ

Skolbarnsomsorg i traditionell mening löses mängd olikaen
sätt i kommunerna i dag. Vanligast är fritidshem familjedag-och

Ävenhem. fritidsklubbar mångaförekommer i kommuner. l de
större tätorterna verkar det vanligast med fritidshem, anting-vara

fristående eller lokalmässigt ihop daghem,med deltidsförskola,en
fritidsgård och skola. Oftast har inskriven verksamhet,man men
ibland i låg-kombination med öppen verksamhet för och mellan-
stadiebarn.

På alla möjligtvis i de största städerna, har dag-orter, utom
barnvårdare viktig funktion i den totala skolbarnsomsorgen.en

flestaDe kommuner börjar integreradpröva verksamhetnu en
där daghem, deltidsförskola, fritidshem, öppen förskola ocheller

På mångaskola lokalintegreras. ställen finns även formannan av
samverkan mellan skola och fritidshem. Fritidspedagoger kan

i vissa klasser, där det tillfälligtvis är jobbigt ellerextra ansvara
för fria aktiviteter inom den samlade skoldagen.

Flera deltagarna tycker det fördelär kanattav en om man or-
ganisera samverkan samlad skoldag. Om den skall frivil-som vara
lig svårareeller obligatorisk är däremot säga.att

Ett kommuner har speciell skolbarnsomsorg för barnpar en
med mindre tillsynsbehov än tio timmar vecka. Föräldrarnaper
får skriva särskilt Påkontrakt för sina barn. del finnsett orteren
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fritids-kanför särskilda barn. Detdet fritidshem 199154SOUav varagrupper
svå-socialaför zigenarbarn, autistiska barn eller barn medhem 3Bilaga
medintegreradförekommer särskolan ärrigheter. Det även att

förekommerspeciell lov-omsorgfritidshemmet. Parklek och
några ställen.

bli konsekvenslokalsambruk börEn högre grad av sam-enav
bibliotek m.m. komplette-gymnastiksal,verkan. Skolans lokaler

På någon mindre skolornafritidshemmen. deredan i dag avrar
glesbygden kan Io-matsalen till fritidshem. Föranvänds bl.a. ett

deltidsförskolafritidshem, och skolakalmässigt sambruk daghem,
verksamhetsunderlag för skola.tillfredsställandeskapa ortens

fritidshem inte-skola och börAlla tycks överens attvara om
ombyggnation och det ärlokalmässigt vid eller attgreras en ny-

frihet utformningen samverkan.viktigt med lokal vidstor av

mål planer för verksamhetenStyrning och-

så terminologinviktigt de olika begreppen,Det är klargöra attatt
gång flestai de kommu-för alla. Samverkan ärblir densamma

förut-medverkande informerasoch det viktigt allaär att omner,
missförstånd uppstår.såinriktning ingasättningar, attm.m.

måste förstStatsledningen, regering och riksdag, de över-ange
förskolepedagogikenför Skallgripande samverkan. t.ex.ramarna

sexåringarna förskollärarna i arbetsenhe-med in i skolan behövs
ternalagen.

politikerför samverkan ärFörutsättningarna god att geren
så långtMålen möjligtför börtydliga direktiv verksamheten. som

viktigtför den samlade verksamheten. Det ärvara gemensamma
målen för den integrerade verksam-konkretisera och klarläggaatt

eftersamverkan släparheten. En del deltagarna tycker attav
nivåpolitisk i kommunerna.

demokratiskt och solida-fungerande samverkan medl etten
också tillåtsdär föräldrar deltaga, blir godariskt arbetssätt, vuxna

också varandra ochförebilder för barn och ungdom. Barn lär av
stödjaförebilder för därför viktigt ochär varandra. Det är att

aktiv del i samlade barn- ochbarn denatt tauppmuntra ung-
domsverksamheten.

får organisation ochbetydelsefullt behovDet lokalaär styraatt
fråninnehåll centrala direktiv riksdagi samverkan och inte bara

måsteMålen för samlade verksamheten lokaltoch regering. den
måldokumentet föri kommunala beslut. Det lokalaklargöras

utgå ifrån läroplanen, pedago-och ungdomsverksamhet börbarn-
för förskola fritidshem lämnagiskt och stortm.m., menprogram

måldoku-övergripandeför lokala variationer. l dettautrymme
ochpolitikerna riktningen i principprogramkan ettmentet ange

också innehålla ledninganvisa för genomförandet.medel Det bör
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organisation, befogenheter, pedagogiska riktlinjer,och och SOU 1991 54ansvar
fortbildning Bilaga 3m.m.

Områdesvis måldokumentetbryts till lokala arbets-sedan ner
ingå områ-planerutvecklingsplaner. beskrivningl dessa bör en av

fördet och villkor och behov där, hur tänker arbetabarns man
må-uppnå målen riktningeller utveckla verksamheten i motatt

len, fortbildningvad kan krävas Det ärsom gemensam m.m.av
utgårviktigt lokala utvecklingsplanerna blir konkretade ochatt

ifrån områdets förankras olikaförutsättningar de hos desamt att
yrkeskategorierna. principerna förHår kan det gemensamma ar-

fortbildning,betet, föräldrakontakter, planering och Schemalägg-
ning tas upp.m.m.

Utvecklingsplanerna skall kontinuerligt följas och utvärde-upp
ras.

Samverkan där arbetsIagetarbetsenheten bildarär lagarbeteett
kärnan i den samlade verksamheten. Det krävs styrningen av

utgår ifrån mål prioritering-verksamheten ochsom gemensamma
På nivåer måsteorganisationen tjänstemän politikeralla i ochar.

ingår,tillväl känna de olika verksamheterna för kunnaattsom
mål.formulera övergripandegemensamma

Organisation

Det viktigt organiseras blirär verksamheten detatt att en ge-
Mångahuvudman för all barn- och ungdomsverksamhet.mensam

idén ut-kommuner för fram barn- ungdomsnämndochom en
ocksåbildningsnämnd. Det kan kommundel- eller stadsdels-vara

nämnd.
Flera viktenbetonar det sociala stödetkompe-attgrupper av

ingår i den organisationens olika led. kommu-ltensen nya en av
fritidsförvaltningen för fritidshemmen. Fritidsle-nerna ansvarar

darna arbetar fritidshemmen i denna kommun har brasom
ingår ocksåmedsamarbete skolan och i skolans arbetslag.

En ledningchef för ochden samlade barn-gemensam ung-
mångadomsverksamheten förutsättning föranses av som en sam-

förmågaChefenverkan. skall god ledare med skapaattvara en
arbetsklimat, behöver utbildad pedagog. Pe-ett gott men vara

ändådagogiska ledare kommer finnas i organisationen. Där-att
skall ledaren inspiratör, administratör, ekonom,emot vara sam-

kompetenstillvaratagare, ansvarsfull, lyhörd,ordnare, tydlig,
igångsättare,förtroendeingivande, föramöjligheterna,motor, se
både uppåt nedåt påverkasamverkansbudskapet och i hierarkin,

måsteattityder Hanhon ha helhetssyn verksamhetenm.m. en
ocksåoch kunna samordna de olika delarna. Hanhon skall ha

förmåga mål.leda verksamheten i riktning uppställdaatt mot
i sistaDet hand avgör valet ledare är hanshennessom av
barn och ungdom, tyckergrundsyn en av grupperna.



Flera konferensdeltagarna underlättassamverkanattav 1991SOU 54menar
åldersblandadearbetar bådemed inom skolaom man 3Bilagagrupper

och skolbarnsomsorg.

Innehåll

Samverkan är nödvändighet för kunna förena ochatten omsorg
pedagogik i barn- och ungdomsverksamheten. Barnens behov
måste bli avgörande för hur samverkan utvecklas.

Barns fundamentala behov omvårdnad,trygghet, identitetav
och tillhörighet är förutsättning för inlärning.god För till-en att
godose barns behov mås-lärande och social utvecklingav omsorg,

lärare, fritidspedagoger, fritidsledare utifrånm.fI.te samverka en
barn dåoch ungdom. Skolbarnen kan delsamsyn av en

samlad och breddad kompetens. Den speciella pedagogik ut-som
vecklats inom barnomsorgen kan komma tillföra skolan positi-att

värden. Barnens mognad blir avgörande för verksamheten, inteva
ålder.deras Genom varierat arbetssätt där teori och praktikett

erövrar barnen kunskaper och införlivar dem i sin värld.varvas,
En samlad verksamhet utifrånkan komma formasattmer

barnens individuella förutsättningar. Detta borde redan nu vara
självklarhet och kommer bli ö-åring-nödvändigheten att en om

skall in i skolan, tycker flera konferensdeltagarna. Enarna av
högre ocksågrad individualisering kan hjälp för barnav vara en

svårtolika sätt har det psykiskt eller socialt. lsom en samver-
kan finns det fler för barnen och derastarvuxna som ut-ansvar
veckling och lärande.

ocksåSamverkan kan bidra till utveckling ak-mot etten mer
tivt demokratiskt arbetssätt i barn bå-och ungdomsverksamheten,
de för barn och föräldrar.

På många ställen byggs samverkan frivilligt kring olika te-upp
Så våraprojekt förekommer i kommuner kringma, temam.m.

teknik, video och litteratur. Rastverksamhet, utflykter,natur,
många ocksåskolluncher blir för naturliga tillfällen för samarbe-

Skapande verksamhet, rörelse och drama kante. utvecklas vidare
Mångai samverkan. barnens fritidsintressen kan dettaen av

sätt komma utövas under dagtid i den samlade verksamheten.att

Utveckling samverkanav

Utvecklingen samverkan är till allraav en varsam process, som
delenstörsta handlar olikade yrkesgruppernas vilja och för-om

måga Någrasamarbeta. hävdaratt vuxenproblematiken är 80att
i samverkansprocessen.procent

Samverkan möjligheter till de olikaatt ta personal-ger vara
kategoriernas kunskaper bättre sätt i dag.än Den kanett ge en
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och och samtidigt öka kunskapenbredare kompetens SOU 1991 54var en
ivarandras professionalitet. Helhetssynen barnv och Bilaga 3ung-om

domsverksamheten möjliggörs bl.a. de olika personalkate-genom
goriernas medverkan.

måsteSamverkan de olika yrkesrollerna komplet-bygga att
varandra. Fritidspedagoger skall inte bli ellerlärare tvärtom.terar

förståelseArbete i arbetslagenhet tvingar fram för och etten an-
På såför lämnar revir-svarstagande hela verksamheten. sätt man

idéerin itänkandet och beredd släppa sin verksamhet.är att nya
Förtroende och lojalitet liksom respekt för varandras kompetens

därför förutsättning. Det kan handla ömsesidigtär attomen
förändra personliga relationer-komma kunskap. Deatt synen

i detta inte oviktiga.är sammanhangna
iYrkesrollerna förändras och förstärks takt med de anställ-att

Påda utvecklas i med andra yrkeskategorier. sätt kanmötet en
professionell isäkerhet byggas En osäkerhet yrkesrol-större upp.

missar barns verkliga behov.len kan föra med sig Man äratt man
nämligen fullt försöka vara duktigmed peda-upptagen att en
808-

måste Skillnaden iPersonalens olika kunskaper användas. yr-
tillgång. arbetsenheternalagen bör all personal,kesroller är len

finns kring kan planerabarnens dag samlas. Där verk-som man
utifrån Såsamheten personliga kompetens. kan fri-ochvars ens

lokalvårdaren extratimmartidspedagogen elevassistenttimmar,ha
i blir samlad förDe anställdamorgonomsorgen m.m. en resurs

Samver-barn och ungdoms sociala och intellektuella utveckling.
kan breddar arbetslagenarbetsenheterna medkompetensen i stör-

möjlighet ochhelheten hos barn ungdom Man kanattre se an-
vända olika yrkeskategoriernas speciella kompetensde ett mer
ändamålsenligt i förut-och verksamheten. Ensätt samsynen
sättning för god samverkan de olika yrkesgrupperna harär att

åsikter.jämbördig föroch respekt varandrasstatus
Elevvården mångaförutsätter ställen redan idag samverkan

utifrånmellan olika yrkeskategorier helhetssyn barn ochen
elevvårdenungdom. kommande kan för-l samlad verksamheten

svårigheterbättras problem och upptäcks tidigare, detattgenom
finns fler för sig till, olika yrkeskategorierbarnen vändaattvuxna
deltar i föräldrasamtal, kompletterarolika yrkeskompetenser var-

elevvårdsarbetetiandra m.m.
viktiga för helhetssynen.Föräldrars kunskaper barnen ärom

Samverkan föräldrainflytan-därför komma innebära ökatkan att
de med kontakter tydligare kontaktytor skolaskol-tätare och
barnsomsorg och hem. Föräldrarnas kunskaper barnen blirom
viktiga inslag lyfts fram liknan-i vardagen. Föräldrakontakten
de inom förskolan. Fritidspedagoger, har erfa-sätt storsom som
renhet förtroendeskapande föräldrakontakter, blir viktigav en

i intebrygga detta arbete. Barnen faller mellan olika verk-syns,
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fårsamheter, blir allvar och signaler och regler sou 1991tagna 54samma
från alla Bilaga 3vuxna.

Gemensam planering och fortbildning nödvändighet förär en
skallsamverkan kunna utvecklas. Det bra förutsättning-äratt om

skapas för arbetsplatsförlagd tid. Det kräverar mer gemensam
planering vid minst tillfälle vecka, eller kvällstid.dag- Detett per

också någrablikan nödvändigt fritidshemmetstänga dagaratt per
år för skapa för fortbildning för de olikaatt utrymme gemensam

Någonyrkeskategorierna. tycker skall infö-attav grupperna man
arbetsbyten vid olika tillfällen för bättre lära kännaattra var-

andra och varandras verksamheter.
mindreDagen blir splittrad för barnen de planerarom vuxna

den Samarbete i arbetslagenheter medgemensamt. gemensamma
ocksåregler de anställda vidare synsätt barn, vilket kanettger

medföra olika yrkeskategorier inte längre arbetar enbart sek-att
torsinriktat.

måsteolikaDe lära känna varandra redan undergrupperna
mångautbildningen. Därför betonar vikten in-av gemensamma

UHÄslag i grundutbildning och fortbildning. bör utarbeta en ny
utbildningsplan. Samverkan högskolorna har i dag ellermer
mindre försvunnit i samband införandetmed den grund-av nya

Ävenskollärarutbildningen. samverkansfortbildning högskole-
nivå måstebör Verksamheten fältet och högskolornastartas.

signärma varandra.
En bra förutsättersamverkan tydliga yrkesroller. Det viktigtär

först lär sinkänna framtida yrkesroll. Därför böratt man egen
samverkan och samläsning i grundutbildningen komma motmer

Dåslutet utbildningstiden. bör allmännaha diskussionerav man
kunskapssyn, arbetssättom m.m.

gårHur vidareman

nivåflestaDe det viktigtär lokal börjaratt attmenar man
med över,lista, vilka finns Analyserai dag.att se resurser som
hur personal, lokaler, statsbidrag, kommunala medel m.m. an-
vänds i verksamheten. Används effektivaste sätt ut-resurserna
ifrån de behov finns för barn och iungdomgemensamma som
området Utgår ifrån de planer finns förochman prognoser som
området

ocksåDet är nödvändigt inventera behov och lo-att resurser,
områdesvis.kaler, personal, material lokalt och Behovet ärm.m.

oftast större vadän kön barnomsorgsavdelningen visar. Det
kan därför nödvändigt komplettera behovsinventeringenattvara

låg-med enkät till mellanstadiebarnensoch föräldrar. Fleraen av
också,deltagarna det här stadiet, behöverattmenar man ge

föräldrar information vad den samlade verksamheten kan in-om
nehålla.

176



bredda kompe-värdefullt 54SOU 1991inventeringen kan detVid attvara
tjäns-omfatta äventillvidga den Bilaga 3i attatttensen genomgruppen

m.fl.fastighetsförvaltningenfrån kulturförvaltningen,temän
måste lokalbehov ochsittpreciserayrkeskategoriernaolikaDe

Schemalåggning lo-verksamhet.förtider gällervilka avresp.som
utformning ärLokalernasnödvändighet.kalsambruket blir en

måste fritidshem-också värnaManavgörande betydelse. omav
deltagarna.tycker flerahemvist,mets av

iinvesterarationelltMånga ekonomisktdet är attattmenar
initialtdettaändamålsenliga i dag, ävenför samverkanlokaler om

På framförföredra stån-detsiktlokalkostnad. ärhögre attger en
ökade kravföräldrarsföranleddaombyggnationer,diga av

och fri-ombyggnationer bör skolaVid ellerskolbarnsomsorg. ny-
lokalmässigt.tidshem integreras

bety-oerhörtärdelaktighet i samverkansprocessenPersonalens
därför ibör görasplaneringsarbetetdelsefull. Det konkreta ge-

kanlokalt. Detplanerings- eller arbetsgrupper varamensamma
tillsigbörja medvärde att prataatt gemensamensammanav

helhetssynenNågon kanfortbildningformhelhetssyn. av
viktigt kon-detsammanhang ärnödvändig. dettahärvid bli l att

målen verksamheten.integreradeför denoch klarläggakretisera

177





Framväxten sammanhållen SOU 1991 54av en
Bilaga 4skolbarnsomsorg i Stockholm

Lars Hildeberg

Några ingångenfakta vid till 1990-talet

åldern årlBarn i 7-9 17 970 14058 80 %varav ca
anspråki plats i fri-tar

tidshem

åldern årlBarn i 10-12 16 103 2819 26 %varav om-
någonfattas s.k.sortsav

mellan stadieverksamhet

sk0lhus3Antalet låg-100 där och mellansta-
diebarn 800undervisas

låg-klasser och 682
mellanstadiet

antalFrltidshemmens 600 omfattande hemvist ellerca
900 avdelningar med platserca

18 360 för barn för 10-12-varav
åringar3 800ca

Anställningar
fritidshemvid 3 300 heltid med budget-ca en

omslutning 450nettoom
Mkr. därtill kommer s.k.
överheadkostnader

Stadens totalkostnad
fritidsplats lågstadiebarn53 927 per
inkl. statsbidrag 31 440 mellanstadiebarnper

Stadens totalkostnad
årsskolbarn i 1990

löneläge4 lågstadiebarn40 316 per
inkl. statsbidrag 42 496 mellanstadiebarnper

I Ur socialtjänstens verksamhetsberättelse 1989
2 Ur socialtjänstens bokslut 1989
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klasstablå läsåret 1990-913 skolförvaltningens 541991Ur SOU
1990serierstatistiska4 skolförvaltningensUr 4Bilaga

lokaleribästutvecklingochFörnyelse raragror

fritidssek-ochsocialtjänstensskolans,samordnaMöjligheterna att
bådetidigtuppmärksammadesför skolbarneninsatsertorns

Stock-ipraktisktoch lokaltutredningssammanhangiriksplanet
holm.

såddes,samverkanutvecklingfröet tillförstaDet mot meraen
svårtår 1967. Man hadeEngelbrektsskolani atthändelse,av en

då provi-erbjödSkolanfritidshem.förlämpliga lokalerhitta ett
från sekelskiftet.palatsskolani vackrainne densoriska utrymmen

ganskain ochflyttadei fritidshemmetoch barnenPersonalen
mådde ochbra barneninblandade huralla attupplevdesnart

fysiska närheten.berikades denverksamheterna av
medförde bl.a.EngelbrektsskolanierfarenheternapositivaDe

från konsekvent1970-taletbörjanskolförvaltningensig ar-att av
anord-hand skullei förstafritidshemnytillkomnaförbetade att

150 skolanknutnafinns drygtl dagskoltomt.skolor ellerinas
fritidshem.

och skolaför fritidshemlokaleranvändaIdén att gemensamt
idå Smedhagsskolan i Hässelbynybyggda1977, den togsföddes

uppföras. MenPå fritidshemskulleskoltomtenbruk. separatett
år, fick provi-fritidshemmetochheltförsenades ibyggnaden ett

årlyckligtmycketblevskolhuset. Detinne isoriskt plats ett
deladevarandra nära,komfritidshemspersonalenSkol- och man

naturligtheltenkelt ochblevpersonalrum. Detarbetslokaler och
fritidshem-skola.verksamhetsamplaneraatt gemensamen

bostadsom-1980. EttGröndal tillkomEkensbergsskolan i nytt
låg.gångbåtvarvet skolhusetlråde i Mälarendärväxte enupp,

gången in fritidshem.förstades förby ett
ioch barnomsorgför skolorplanerabörjade1981Ar man

deleniskulle uppförasstadsdel,Hansta, avnorrasomnyen
vackraförverkligats och denintePlanerna har ännuStockholm.

orörd.kulturmiljön ligger alltjämt
service.kommunalbostadsnäradirektivstyrdesArbetet omav

planerarnaminne fanniSmedshagenhand och med attEfter gott
barn-personal för skola,ochlokalersamordning avgenomman
ocksåenheter, därmindrebyggafritid skulle kunnaochomsorg

sambruk kundefacksalarnarelativt kostsamma utnytt-de genom
verksamhetspro-ochLokalprogramomfattning.i försvarbarjas

hamnadearbetsmaterialfram. Dettahanstaskolornaför togsgram
skrivbordslåda ligganågon kom tvärtomDetiinte alls att som

alltjämtutvecklingaccelererandeochför den fortsattagrund som
pågår helhet.landetstaden och iinom som

l980-taletunderskeddestadsdelen Vasastanden centralaI en
arbetargenerationengamlaDengenerationsväxling.dramatisk er-
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modernise-familjer. Hyreshusenoftast välbärgade SOU 1991 54sattes av unga,
området ökade snabbt, sär-Antalet barn i Bilagarades och förskönades. 4

lågstadieenhet medBirkastan. Behovetskilt i iväster, av en ny
och iuppfördesKarlbergsskolanfritidshem framstod tydligt. togs

lokalpro-och1986. Verksamhets-vid höstterminsstartenbruk
från sina 75 barnMedunderlag.utnyttjadesHansta somgram

åldersblandade lågstadieklasserhemvist och sinfördelade tre
på skolan deutgörfrivillig grund rekryterade personal mestett av

utvecklingexemplen förnyelse ochintressanta välbekantaoch
alltjämtoch tjänarhar tjänatinom skolbarnsomsorgen. Enheten

administra-politiker, pedagoger ochinspirationskälla försom en
inom och landet.törer utom

Två år Karlbergsskolan1988, invigdes den liksomsenare,
Skarpnâcksom-nybyggdaTätorpsskolan detexponeradestarkt

ocksårådet mellanstadiebarn.Anläggningen omfattari Söderort.
vidgadesi verksamhetenSambruket lokalerna och samarbetetav

också inominsatser barn-fritidsförvaltningensdärtill omfattaatt
förskoleavdelning.liksomomsorgen en

fått många efter-pilotanläggningarna harhär redovisadeDe
igång i gamla skolor,verksamheterföljare. Integrerade är som an-

ioch i förhyrda lägenheterbehov,till skolbarnsomsorgenspassats
skolverk-projekteras föranläggningarhyreshus. Inga separatnya
periodenfritidshemsverksamhet. Underför endastsamhet eller

iskolbarnsomsorg1991-93 integreradkommer tret-att starta ett
staden.tiotal anläggningar i

lösningarPolitikerna kräver nya

för väl-kärvare framtida klimatrealiteternaDe ekonomiska ett-
både politiker1980-talet allt tydligare förfärden underblev-

beslutsfatta-landet staden. Alltflerchefsadministratörer i ochoch
övergång mål- ramstyrningtill ochfram signalerförde omre

långtgåendeockså kopplad till decentra-offentliga sektorndenav
lisering.

finnaambitioner syftehar överordnatDessa politiska attett
hushålla medbättrebilligare lösningar finare uttryckt,eller, att

politikernaMenoffentliga inom och kommun.de statresurserna
skallverksamhetenviktigt tillägg kvalitetenmycketgör ett -

hushållningbibehållas till bättrehelst höjas Nyckelneller ut-en
BÄTTRE ObjektenRESURSUTNYTTJANDE. ärgörs termenav

disponering ochlokaler och dessoch dess användning, personalen
samverkan.slutligen samordning och
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Viktiga inom stockholms skolor och barnomsorgsteg SOU 1991 54
under 1983-1989 Bilaga 4

påbörjarKommunfullmäktige decentraltlseringen inrättaattgenom
regionala distriktsnâmnder. Först plan kom socialtjänstenut

årorganiserades i 18 distrikt 1983. Fritidssektorn och skolansom
följde efter fr.o.m. 1985, fritiden med 14 och skolan med 18 di-
strikt. För skolans del blev distriktens kort. avlivadesDesaga un-
der hösten 1986 politiskt lappkast och upphörde existe-attgenom

två år.efter bara Socialdistrikten har naturligtvis gjort de mestra
ocksåbetydelsefulla erfarenheterna och de dyrköpta Införmest-

den framtida utveckling samlad skolbarnsomsorg finnsav en
därifrån, bådemycket hämta vad gäller förvaltningssystem ochatt

verksamhet. En reflexion i sammanhanget decentralise-trots-
ringen nämndorganisationen är socialdistrikt i Stockholmettav

sådubbelt mediankommun i landetstort som en
står Mål, InnehållMIA för och Arbetssätt och Stock-utgör

holms riktlinjer för det pedagogiska arbetet i barnomsorgen, bl.a.
i fritidshemmen. De socialnämnden 1986. Först underantogs av
våren mål, innehåll1987 beslutade riksdagen formeroch förom
den framtida fritidshemsverksamheten och socialstyrelsen publice-
rade det låg alltsåslutliga under 1988. Stockholmprogrammet
långt framme sinamed lokala riktlinjer.

A vgörande ställningstaganden kom 98 988I 7-1

Samverkan mellan skola, socialtjänst fritidoch vid stadens omsorg
barn och ungdom anbefalldes i samband med kommunfull-om

femårsprogrammäktiges behandling 1986-1990 och budget förav
avsåg1986 låg-och den och omsorgskrävandestora gruppen av

stadiebarn.
Resultatet, Samverkan mellan skola, socialtjänstrapporten

lågstadiebarn,och fritid för presenterades 1986.under hösten
påpekadeNära 200 remissvarsynpunkter inkom. Socialnämnden

bl.a.
finnsDet skäl inte tvinga fram samverkan kortatt en

låta påbörjadesikt över hela staden. Genom redanatt pro-
jekt vidareutvecklas samtidigt lokala initiativ star-som nya

blir det möjligt för framtiden hitta fungerande for-tar att
mer.

Skoldistriktsnämnden i Centrala distrikt 1 framhöllstan
måsteBarnomsorgens och skolans personal börja tala med

språkvarandra och tala samma
finansborgarrådetDet föredragande inför kommunstyrel-tog

påtagligthandläggning i oktober 1988 intryckt den bak-sens av
omliggande utredningsförslag-remissbehandling-fack-processen
nämndsförankrat slutligt förslag och skrev bl.a.
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treårsperiod. varjeSamverkan bör utvecklas inom inom SOU 1991 54en
fårdistrikt förutsättningarna för bedömas.detta Bilaga 4

måste inse iVarje anställd sin viktiga roll arbetet med att
utveckla samverkan.
Frågan förändrat fritidshemmenhuvudmannaskap förom
från socialtjänsten till skolan skall vad gäller konse-utredas
kvenser för barn, personal resursutnyttjande.och

Kommunstyrelsen beslöt sedan i med föredragandeenlighet
borgarrådets förslag bl.a. uppmana socialnämn-skolstyrelsen,att

fritidsnämnden intensifiera utveckladen och arbetet medatt att
lågstadiebar-mellan församverkan skola, barnomsorg och fritid

nnen .

Chefstjänstemännen tydliggör sin policy början avl989i

såSocialdirektören och skoldirektören sin samladegav syn
uppdraget intensifierad samverkan. skedde i trycksakDet enom

VÃGA FÖRSÖKAP.Barnen ochmed titeln -
tvåVi formuleradeUnder rubriken har synsätt desamma

cheferna sin vilja
Vi därför beredda stödja försök med arbetslag inomär atto

barnomsorg skola.och
våraförsökVi beredda stödja varje bättre utnyttjaär attatto

kreativt utvecklingsarbete.lokaler och andra i ettresurser
bå-till utvecklingsarbete inbjödytterligare stimulera deFör att

seminarium i ärendet. Seminarietda direktörerna till ett genom-
åretfördes intresse landet.under och rönte över helastortsenare

Stockholmskontraktet i barnomsorgenSocialnämnden inför

1989skedde beslut i och innebär stadensDet oktober attgenom
frånbarnstugor fritidshem möjlighet januarioch erbjuds 1att

1990 bli i grad självförvaltande.hög
föreslås distriktsnämndenför detta bli tecknarFormen att

kontrakt med varje barnstuga
långtgåendeSyftet skall ochpröva utveckla änattvara mer

arbetsmodeller för decentraliserat befogenheterochansvar
tjänstutlåtande frånur socialtjänsten.

för utvecklingSkolans tidskrift SKOLTEMA ägnade ett av- -
årets åt4-89 samarbetet skola-barnomsorg.nummer

fritidspedagoglinjen Andersson,Läraren vid i Stockholm Lars
sig i utvecklingsarbetet bl.a. i in-i staden, sägerengageratsom en

tervju med rubriken Syftet barnens bästaär
Något integreringenhelt händer, nämligen bryternytt att

finns förutsättningar för förbätt-skolans struktur. Detupp
jag rädd för bort alltihopringar, är kan slarvaattmen man
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igång hållasätt och sedan bara för SOU 1991att 54tummarna attgenom
motstånddet skall bra. Det finns och tveksamhet, Bilaga 4som

kan skjuta alltihop i sank.
frånStarka impulser departement och riksdag ökade trycket

utveckling samverkan. propositionen SkolansI utvecklingmot
vårenoch styrning riksdagen behandlade 1989, anför stats-som

rådet skolbarnsomsorgen bör växa idetatt attsamman,
praktiken fungerar den helhet hem föräldraroch be-ärsom som
kanta med sedan förskolan.

ocksåPropositionen födde Skolbarnsomsorgskommittén, vars
direktiv presenterades i april 1989. För Stockholms vidkommande

pågåendehar kommitténs tjänatarbete i flerastark motorsom en
avseenden. bådeDess tidning Samverkan har förmedlat ideolo-
giskt stoff och praktiska exempel vikt i förnyelsearbetet. Kom-av

ocksåmittén har lämnat ansenligt ekonomiskt stöd till utbild-
nings- fortbildningsprojekt,och för vilka redogörs i följande.det

En organisationsplan för genomförandet intensifieradedetav
samarbete, otålighetpolitikerna med efterlyst, lades fastsom un-

vårender 1989. Under de förvaltningsledningarna tillsattestre en
fråncentral samverkansgrupp med 2-3 företrädare varje sektor.

Samverkansgruppen hade samlad bild över i staden för-en var
utsättningarna bäst för utveckling samverkan kort ochvar av
lång Långtsikt. framskrivna planer, skisser och byggnadsritningar
fanns för 30-tal anläggningar för integrerad skolbarnsomsorg.ett

åtgärdasDe skulle år.alla enligt tidtabell 5 Gruppensen om upp-
gifter initiera s.k. lokal genomförandegrupp för varjeattvar en
aktuellt objekt. del lokala skulle, utöver ledning-nytt grupperna

för ingåskolan och barnomsorgen, företrädare för denen perso-
nalgrupp skulle komma iarbeta de planerade anläggning-attsom

Samverkansgruppen skulle kontinuerligt de lokalaarna. ge grup-
rådgivning,stöd i form tid och medel för planering ochperna av

fortbildning.

Finansavdelningen. otålighet ökar

Finansavdelningen i Stadshuset intresserade sig alltmer för ut-
vecklingen. Ett tjänstemän i Stadshuset bevakade och bevakarpar
alltjämt alla projekt. l social- och skolförvaltningen upplev-noga
de dem kvm-jägare. l rättvisans letade ef-deman som namn mer

möjligheterter till möjligastörsta samutnyttjande stadens loka-av
ler. Ett klassrum, endast används skolan, utnyttjas 6 %som av av
årets timmar

I kommunfullmäktiges årbudgetbeslut för 1990 skärps den po-
litiska ytterligare. StadenSatsen bör flera intetonen skäl dri-av

två parallella verksamheter samtidigt skall handva tasom om
barn har alla förutsättningar finansbor-bli klassisksamma att

garrådet Mats Hulth.
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Det är nödvändigt skolan och socialtjänsten fritids- SOUatt 1991 54samt
samarbetsfrågår.förvaltningen snabbt löser dessa Gemen- Bilaga 4

direktiv för arbetet skall redovisas Skolstyrelsen,samma av
sociala distriktsnämnder fritidsdistriktsnämnderoch lokala i

verksamhetsprogram 1990.för innebärDet varjeattresp.
rektorsområde skall före den l 1990 tillsammans medmars

fritidshemsföreståndareberörda presentera en gemensam
lösning.

Regeringen anvisar medel för förändringsarbete i Stockholm

för integreradeArbetsgruppen i Stockholmverksamheter ansökte
i 1989slutet medel till information och utbildning för be-av om

i integreraderörd personal anläggningar.
Åtta rektorsområden kommer integrerad verksam-att starta

läsåret vårenhet under 199091. Under och hösten 1990
förslag tillkommer informations- utbildningspro-ochett

iprövas dessa skolor i syfte komma fram tillatt attgram en
modellkonkret även kan användas i andra kommuner.som
anvisadeRegeringen beslut i 1990 det önskade bi-genom mars

ocksåSkolförvaltningendraget. och socialtjänsten reserverade an-
fortbildningsresursersenliga belopp 1990under och 1991egnaur

för projektarbetet.det planerade
åretProjektarbetet utvecklades under 1990 till fruktbartett

teamwork projektledaren,mellan Hildeberg,rektor Lars som
grundskolebyrånknöts till skolförvaltningen, berörda chefer

bådeoch tjänstemän hos barnomsorgen och skoladministrationen,
rektorsområdena.och icentralt

Barn, personal och föräldrar vid de sju pilotenheterna var
ingångsvärdenaoch är de betydelsefulla i Förny-mest processen.

else och utveckling bäst lokala och goda exempelgror genom
gångUnder intitierades ytterligare förändringsinsatser.resans

sålunda vårenLänsskolnämnden anvisade under 1990 förresurser
två fortbildningsinsatser.

iPersonalen de redan verksamma anläggningarna, omfat-
vå-tande bl.a. totalt 25 lärare, efterlyste fick fyraoch under dagar

1991 fortbildning vad gällerren
samverkan i särskilt inriktningmed konflikthan-o grupp,

tering
barns behov lek och lekens betydelse i arbeteto av
barn med psykosociala problem.o

våren lågstadielärareseminarieform fickI under 1991 30
anmält intresse grundläggande informationfortbildningsom en

avseende eventuell framtida verksamhet i integrerad anlägg-en
frånning. Dokumentation seminariet för framtidatillvaratas fort-

bildningsändamål.
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Fortbildningen vidpersonalen de nystartade integrerade SOU 1991 54av an-
läggningarna genomfördes under hösten 1990. Totalt deltog ett Bilaga 4
åttiotal pedagoger, litteraturstudierutöver vecko-avsatte ettsom

islut internatform för sin förkovran.
Skolöverstyrelsen har i sina sista skälvande stundernyss en av

tvålovat finansiera produktionen Videofilmer med studiehand-av
lingar för fortbildning lärare och barnomsorgspersonal i inte-av

frångrerad verksamhet. Materialet hämtas Karlberg- och Tomte-
boskolan.

Skolminister Göran Persson sig ochpresenterar
skriver skolhistoria

Riksdagen behandlade under hösten 1989 det historiska för-sent
slaget avreglering skolan och kommunalisering sko-om av om av
lans samtliga befattningshavare lärare, skolledare och syo-kon--
sulenter.

För utvecklingen samlad skolbarnsomsorg innebär kom-av en
påtagligtmunaliseringen positiva möjligheter. Flexiblare tjänste-

konstruktioner låg-kan tillskapas. Lärarna och mellanstadiet
får tid för planering arbetsplatsen, bl.a. tillsammans medmer
fritidshemmens personal. Feriearbetsdagarna möjliggör gemensam
fortbildning kring skolbarnsomsorgsbegreppet och tid för ut-ger
värdering och planering för framtiden.

Skoldirektören beträder pulten och taktpinnentar

Sven-ÅkeStockholms skolor långleds Johansson. Han harav en
och välkänd yrkeskarriär bakom sig. Det iär detta sammanhang

påminnaviktigt hans arbete huvudsekreterare i SlA-att om som
dåutredningen och vid det gäller grundskolans läroplan,pennan,

år80. tjugoLgr För sedan hanspresenterade utredning SlAs
samlade skoldag det första realistiska initiativet till hel skol-en-

På många hållbarnsomsorg. i landet, i Stockholm sköts dent.ex.
samlade skoldagen dock i sank eller saboterades.

frånMen fullmäktigebeslutenmed 1988 1989och i ryggen- -
årskiftetfattade skoldirektören vid 1989-90 taktpinnen och en

årlustiger dans i polkatakt begynte Efter tjugo utveckling tar-
tid

på pågårJakten samverkansobjekt börjar i februari 1990 och
Dåalltjämt. uppmanade i skrivelse förvaltningschefer-gemensam

för skola, socialtjänst och fritid samtliga rektorer distriktochna
områdesvistillsammans arbeta fram en lösning.att gemensam

Vad med en lösning förtydligades längresom menas gemensam
fram i skrivelsen vilka lokaler iTala fritidshem och skolorom-
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kan sambrukas inom utvecklad skolbarnsomsorg Redo-som SOU 1991en 54
visningen skulle ske i september 1990.senast Bilaga 4

Den jakten såsamverkansobjekt blev inte lättgemensamma
och mindre tillfredsställande resultat.gav

Men skoldircktören hämtat arbets-PM janua-tar satsny ur en
1991
Skolförvaltningens omgående,planeringsenhet skall med en

första delredovisning såi maj 1991, behövs med anli-senast om
tande tillfällig sambruksjägare, utreda lo-expertresursav som
kalbehovet för skola och fritidshem. Uppdraget omfattar bl.a.

åtgärderGenom vilka kan den sammanlagda förhyrda ytan
lågstadiumför och fritidsverksamhet minskas amed lO % och b

%15 i genomsnitt i staden
Åtgärderna lokalbeståndskall gälla befintligt bå-och beakta

de möjligheten förlägga fritids till skollokaler och skolklassatt till
fritidslokaler.

Hittills tillämpade för lokalbehov ifrå-bör kunnanormer
gasåttas.

Både förväntad 6-års ålder mångaskolstart vid för barn och
hemspråksundervisningneddragning skall beaktas i arbetet.av

Genomgången bör i den del staden, där de störstastartas av
rationaliseringsvinsterna förväntas.kan

gårFolkan överförande fritids snabbutredsav-

Kommunfullmäktige beslöt i april 1990, Skolstyrelsen införatt
1991 skulle förapröva över för fritidshemmen tillatt ansvaret
skolan.

Sven-ÅkeDirigenten Johansson och socialdirektören Ulf
Andersson kom före midsommar överens tillsam-strax attom

utreda vad det skulle innebära och vilka konsekvensermans ett
överförande för med sig.

Skoldirektören skisserade redan före sin vadsommarsemester
utredningen skolans Övertagande borde klarlägga.om

Arbetet skulle ske skola-socialtjänst och helstgemensamt vara
klart i mitten år.oktoberav samma

Men följande har hänt redan

Alla skolintressenter i huvudstaden visste inför sommarlovet
1990, Skolstyrelsen initiativ chefstjänstemannen beslutatatt av

samtliga Stockholms ingångenskolor före 1992att skall införaav
förvaltningsråd.s.k. innebärDet ökat brukarinflytan-ett steg mot

de och i kombination med administrationekonomisk decen-ger
långtgåendetralisering i övrigt självförvaltning. förvaltnings-len

rådet ingåskall för elever, föräldrar och personal.representanter
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rådet stör-fattar där beslut ärordförande i och 1991 54SOURektor är avsom
för verksamheten.betydelse Bilaga 4re

brytsHela skolorganisationen ner

våren 1991 fattaStockholm kommer underSkolstyrelsen i att re-
tillförvaltningen bantascentralavolutionerande beslut. Den en

skolpolitikerna.riktat tillservicefunktionmindre med endaststab
skolornagäller drift riktadhittillsvarande enheter vadAlla mot

densjälvständiga konkurrera öppnaoch skallsläpps som
självskolan bestämmermarknaden. enskildaDen vem somom

skall lunchen.lagaskall städa skolan vem somocn
rektorsområdena i grundskolan brytshittillsvarande 51De ner

precisrektor,och medblir 117 skolenheter,och somegenvar en
kanbrukarnarektor i varje skolhus,kontinenten. En som

förvaltningsrådet får uppdragmed Rektor ochi och ettpratatag
penningpåse; allatotalverksamhet ochbedriva givenatt enen

nybildatför hyra lokaleranställdas allalöner, ettatt avpengar
driftsbudgeten.i övrigt totalaskolfastighetsbolag och den

skolenhet. Ut-skolstyrelse stabOrganisationen blir platt - --
skall främst görassköta jobbetvärdering skolornas sätt att avav

skall följa skolornas arbeteskolinspektörer,fem kommunala som
område förSkolstyrelsen underlagför granska ochsitti att gevar

vidareutveckling.

överförs till skolanFritidshemmen i stockholm

1990 i sambandi novemberKommunfullmäktige bestämde sig
uppdra till kom-för 1991 för delsbudgetbehandlingenmed att

överfö-fr.o.m. 1991-07-01framlägga förslagmunstyrelsen att att
dels förtill Skolstyrelsen,för fritidshemmen attansvaret upp-ra

återkomma till kom-och skolstyrelsensocialnämndendra att
förslag till beslut1991-04-01 medmunalstyrelsen senast om

huvudmannaskapsförändringen.genomförandetpraktiskadet av
skallatt fritidshemmenuttalade kommunfullmäktigeSlutligen

måsteledningsfunktion.i Manrepresenterade skolans upp-vara
så, barnomsorgspersonalen underpolitikernas markeringfatta att

får i underläge.omständigheter hamnainga
innehållertjänsteutlåtande redovisning detGemensamt av

huvudmannaskapsförändringen förgenomförandetpraktiska av
förelades skolstyrelsen ochi Stockholm. Detfritidshemmen so-

båda beslöt1991. nämndernai slutet Decialnämnden av mars
tjänsteut-i detkommunstyrelsen överlämnatillatt gemensamma

låtandet förslagenredovisade ....
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Förutsättningarna följande 1991 54är SOU
Bilaga 4

in-1990 s.k. frikommun. DetStockholm sedan höstenär en
sådant socialnämndenSkolstyrelsen skötanebär, kanatt ansom

sköter.nars
måste lokal-verksamhets- ochSkolstyrelsen snarast anta ett

skola-fritidshem. Ettanläggningarför totalintegreradeprogram
förfinnsförslag finns. behovbordlagt Dessutom programav

långtgående för skolbarnsomsorgmindre samverkansenheter och
för mellanstadiebarn.

innebärBeslutet
för skolbarnensskolstyrelsen helaövertaratt ansvaret omsorg,

såväl myndighetsut-drift ochdvs. planering verksamheten somav
övning.

får hör till rektornsför de fritidshemRektor ansvaret som
får finansieradskola. Rektor biträde funktion s.k. over-avav en

fritidshemmen.headmedel för ledningen administrationenoch av
föreståndare hittillsva-Fritidshemmens blir tills vidare kvar med

rande delegation och ansvar.
1991-07-01Skolans med 40 enheter ochÖvertagande startar

år för förstaavslutas 30 rektorstjänster deDrygtsenast ett senare.
januari för sökande, harenheterna har ledigkungjorts i ut-som

91-07-01.bildning, erfarenhet insikt. Tillträde skall skeoch
ÄR mångaDANS finnsNOG LUSTIGER detDETTA EN

andfåddaomtumlade och PUH

Några erfarenheter

intres-viktigast. Skulle barns ochBarnens behov är vuxnas
överordnade.ligga kollisionskurs är alltid barnenssen

måste tydliga.Politikerna förvaltningsledningarnaoch vara
måste samverkanintegration ochtilltro tillDeras budskap vara

den skall genomföras.att
bör, eller helstför skolbarnsomsorgEn integrerad enhet

Chefen skalltydligt verksamhetsuppdrag.skall, chef ochha etten
och ekonomi.ha totalt för sin personalansvar

fritids ekono-integrationen skola ochSjälvklart är enav
fel driva verksamhetmisk reform det kan inteMen att envara
i arbetetbilligare, kan höja kvalitetenmanom

uppstår människor. in-bland AttVid alla förändringar oro
sådan förändring skrämmer.skola och fritids ärtegrera somen

framgångsrikt viktigtmed ärlighet. Det ärRädsla barakan mötas
då två skall ochkulturer mötassöka möjligheterna och nyttan,att

växa samman.
mäste de olika personal-6. den samlade skolbarnsomsorgenl

upprätthålla sådantsin specialisering och arbeta medgrupperna
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braär och har utbildning måsteför. Skolans folk respek-man SOU 1991 54
barnomsorgens folk för deras professionalitettera föroch deras Bilaga 4

yrkeskunnande. En struktur fritids riskerar alltid förlo-svag att
skolan.starkmotra en

Förnyelse och utveckling bäst goda exempel,gror genom
sprungit fram måstelokala initiativ. De desom genom styras av
förutsättningarna. Alla skall inte stöpas i form. Ingenegna samma

åläggasmedarbetare bör in i integrerad verksamhet iatt var--
fall inte i början Menav processen. sen

Utveckling kostar åtgärderoch tid Allatarpengar som
handlar måsteförnyelse stödjas och stimuleras. Samverkans-om

i skolbarnsomsorgen år.sigrör i flera Därför är detprocessen
viktigt med konkret och idogt frånstöd och intresse ledningsni-
vån.

9. Alla, skall delta måstei såutvecklingen med ti-som vara
digt möjligt. motståndUtan deltagande oftagörs ochsom reses

måstehinder. Vi tillräckligt med tid för planering fortbild-ochge
ning.

10.0mgivningen, barnomsorgens och skolans folk i tradi-t.ex.
tionella enheter, föräldrar måsteoch politiker informeras ordent-
ligt, öppet och kontinuerligt.
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Karlbergsskolan frånerfarenheter ågåülflk54
-

årfem integrerad verksamhetav

Anita Söderlund

Inledning

Karlbergsskolan, ligger i Birkastan i Stockholm, inrymd iärsom
våningarnade nedre i nybyggt hyreshus. Skolan är specialritadett

för samverkan skola-fritidshem. Den kom ursprungligen till av
dåekonomiska skäl, ville haatt ettman spara pengar genom ge-

lokalutnyttjande. Till dessa besparingsambitioner knötmensamt
från förvaltningshåll, sedan idéerpedagogiska erbju-man, attom

da barnen heldagsomsorg med kontinuitet i verksamheten.en
från hållMan ville ansvarigt verksamheten skulle bildaatt en en-

het och barnen meningsfull skol- och fritid.ge en
Karlbergsskolan började sin verksamhet höstterminen 1986.

Skolan årskulle bedriva försöksverksamhet i fem med sluten
vårterminen 1991. försöksverksamhetDenna följs och utvärderas
kontinuerligt Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, peda-av
gogiska institutionen.

Barn och personal

Karlbergsskolan åldersintegreradehar hemvister, klasser,tre som
också är integrerade med fritidshem. Plats finns för barn.75 Alla

gårbarn Karlbergsskolan inskrivnaär i barnomsorgen.som
Vill föräldrarna inte ha barnomsorgsplats blir barnet erbjuden

någonplats i skola i närheten.annan
Till varje bestårhemvist är knutet arbetslag lä-ett som av en

fritidspedagog och barnskötare. Arbetslaget harrare, en en ge-
elevvårdför dagligaden verksamheten, för-ochmensamt ansvar

äldrasamverkan. ocksåfinnsDet kombinationstjänster ärsom
personbundna dvs. slöjdlärartimmar+fritidspedagogtimmar, samt

nastiklärartimmar fritidspedagogtimmar. Vaktmästartjänsten+gym
ocksåoch ekonomitjänsten i köket är kombinationstjänster som

bestårtill del gårbarnskötartimmar. Fritidshemspersonalenen av
schema och lärarna har valt förlägga sin arbetstid till sko-att

lan och finns vanligen där mellan 8-16.kl.
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socialförvaltning-anställdaAll personal förutom lärarna är SOU 1991 54av
skolmåltidsverksamhet,Skolförvaltningen för vaktmäs-betalar Bilaga 41en.

teri städning.och
Föreståndartjânsten våren 1991 fritidspe-har till besatts av en

föreståndareplatschef har varit fritidspedagog.dagog, dvs. och en
förbindelselänk mellan rektor ochTidigare studierektorvar en

år tillbakalärarna Karlbergsskolan. Sedan harett par man av-
direktkontakt verksam-skaffat studierektorn och rektor i medär

På finns medan tillsynslärarverk-heten. skolan studieledareen
föreståndaren. motsvarande peda-samheten har lagts över En

också.gogisk ledare fritidshemssidan finns
socialförvaltningdriftsbuget där skol- ochMan har gemensam

fristå-friståendebidrar med de anslag fritidshem ochett ensom
ende skola storlek skulle ha. Personalgruppenmotsvarandeav
väljer själva användas. Hittills har det intehur skall va-pengarna

några olikarit konflikter mellan de verksamhetsgre-om pengar
narna.

Verksamheten

verksamhetsområdeVarje sittyrkesgrupp för mansvarar men
innehållet.försöker helhetgöra Det läseratt teore-en av man om

tiskt i skolan kan sedan arbeta med praktiskt i verkstan ellerman
sångerskriva dikter Varje skriver i sindag barnen dag-om, m.m.

fårbok vad gjort. hjälphar När är alldelesom man man ny man
någotmed skriva de äldre barnen de mindre bar-att av av men

måla.själva illustrerar det hänt rita och Bar-attnen som genom
både efter-arbetar med projekt och arbete. Enteman, egetnen

åkermiddag varje vecka skolan utflykt.hela
målsättninggjort förMan har hela verksamhetenen gemensam

utgångpunkt från 80 Stockholms riktlin-med lgr och MIA stads
frititidshem.jer för det pedagogiska arbetet i förskolor och

på KarlbergsskolanVilka de främsta vinnarnaär

bå-fårfrämsta vinnarna. varierad tillvaro därde DeBarnen är en
baskunskaper premieras. Genom haochde socialkompetens att

kompetensområden fårmed olika barnen vistaspersonalgruppen
stimulansrik kunnigaoch miljö medi kreativ ärvuxna somen

fårsitt arbete. lära sig tala för sig,och intresserade Barnen attav
framträda hänsyn till sintala i varandra, väntaatt tagrupp,

vårdasittorganisera arbete, samarbeta, sin miljö och odlatur,
får lära sigDe hur saker hänger ihop. När hart.ex. te-m.m. man

periodmarbete behandlar det under längrevattenom man uren
mängd aspekter, liksom människokroppen, planeter, naturen

fåglelprojektmed där studier blev huvudnumret.skatorett av

192



Barnen läste skator, ritade skator, tillverkade skator och skat-om SOU 1991 54
bon fågelskådadei verkstan, och avslutade helautevar samt Bilaga 4pro-
jektarbetet tårtamed åta i form skata iatt och vitsvarten av en
marsipan. I och med det finns avancerad verkstad medatt en en

har kombinationstjänst slöjdlärare och fritids-person som en som
mångapedagog kan göra projekt där läser det teoretis-man man

ka skolsidan någotoch sedan gör praktiskt tillämpat i verk-
stan.

Lärarna

fårLärarna vinster i tillgångsitt arbete ha till fleraattgenom
arbetskamrater med kompetens.att Fritidsperso-vuxna annan

nal är ofta bättre den sociala sidan, lösa konflikter,att att
barn samarbeta och arbeta med kreativaatt och skapande inslag.

Samtliga lärare från någotmed början, ville görasom var nytt.
såMan hade arbetat länge inom den traditionella skolan att man

någotville fårpröva ocksåLärarna möjligheterannat. att se
barnen under längre del dagen under friare former. Manen av
tycker känner barnen bättreatt när dem i flera oli-man man ser
ka situationer.

Fritidspersonalen

fårFritidspersonalen fördelar fåräven de möjlighetattgenom att
barnen i andra situationer fårän under fritiden. Man bättrese en

uppfattning Påhela barnet. minussidan finns risken drasom att
in för såmycket i skolarbetet någradet inte finns krafter kvaratt

eftermiddagarna när den obligatoriska skolan slut.är

frånErfarenheter försöksverksamheten

Planeringsåret

Verksamhetsstarten Karlbergsskolan föregicks förbere-ettav
årdande där lärare och fritidspedagoger kontinuerligt träffades

och planerade. planeringsår någraDetta avslutades med utbild-
ningsdagar internat. Ekonomipersonalen och barnskötarna var
ännu inte såledesanställda. De inte heller med internatet,var
vilket visade sig brist när sedan började verksamhe-vara en man

långDet tid innan de kom iten. personalgruppen och det-tog
berodde förmodligen fråninteta de början.medatt var
Det har givetvis funnits åren bådemängd problemen genom

övergångenskolan och vid till mellanstadiet. De lärare som
kom bådetill Karlbergsskolan skulle lära sig arbeta mednya att
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54med fritidshemsperso- 1991SOUsamarbetaåldersintegrerade ochgrupper
sig 41och lärain i skolan BilagaskulleFritidshemspersonalen attnal. sam-

erfa-hade tidigarei personalgruppenflestaDemed lärare.arbeta
då hadeyrkesgrupperandramedsamarbetarenhet att menav

lå-början provadelbudget attlokaler, manm.m.egenegnaman
Mensjuka.dessanärför lärarnafritidspersonalen vikarera varta

dettalidandeblevifritidshemsverksamheten stort arrange-av
för fritidshemsperso-vikarierinte gickdeteftersom attmang

förövergått lärarvikarier lä-skaffasåledes tillharnalen. Man att
lösningar.andraanvända siginteoch avrarna

uppstår Samarbetetkonflikter.lättarbetslagiarbetarNår man
någon utanförledningtydligfunnitsförsvåras det inte harattav

haft ledningsansvaretbarnomsorgschef harochRektorskolan.
ochledningerbjudit klarareharorganisationskolansoch meren

barnomsorgssidan.funnitsvad harstöd än som
både ideologiskpersonalgruppenifunnits problemharDet av

ochkunskapbarn,haft olikaharoch pe-attart synmanp.g.a.
bristande kon-orsakatssamarbetsproblem hardeldagogik. En av

Karlbergsskolankatastoferpersonkemin. Rykteni omgruens
konfliktin isig föräldrarnafalllflorerathar stan. ett engav
Föräld-personal.fritidshemmetspartilärarensoch gentemottog

fritiden.framförskolanprioriteratycksrar

Personalrekrytering

tydligttillräckligtochsvårt personalnyanställavaritharDet att
samtidigtmål ochuppläggningochverksamhetensinformera om

skolantänkastjänst kanden sökerbedöma passasom enom
måste intresserad attpersonalgruppen. Manioch av samar-vara

villKarlbergsskolan. Deskall arbetabeta som varamanom
dennaverksamhetiintesoloartister typ.avenpassar

Personalomättning

sig. Se-lätt slitadet ärambitioner och uthar högaPersonalen att
år -9l,finns detfem sedanstartade för treskolandan vt per-nu,

tvåärTvå Av dessafritidspedagog.ochlärarekvar. ensoner
slutat,hardel dem,Enbland barnen.i arbetetverksamma av som

hadevad demotsvaradeinteverksamhetendet förgjorthar att
såsom flyttning,personliga skälslutadesig. Andratänkt av mer

Några,barnomsorgen.färdigt inomarbetathadefick barn, som
från ledningockså barnomsorgensstödetbesviknaslutade, är

besparingarideliga hotochbristliksom denöver omresurser
hel-barnomsorgsområdet. inteAlladrabbat passarpersonersom

arbetslag.arbeta iler att
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återblick åren försöksverksamheten,Vid de fem kanaven
både fritidshemsverksamheten föränd-hur skola och harman se

och utvecklats. Personalgruppen strävar göramot attrats en ny
ingårbåda och bildarverksamhet där verksamhetsgrenarna en

Skolverksamheten har blivit mindre traditionell. Barnenhelhet.
både projektarbete, indi-med undersökande arbetsâtt iarbetar ett

hararbete och med traditionellt skolarbete. Manviduellt eget
teaterverk-där hela skolan fattar beslut,stormöten gemensamma

åren.sång kommit Personalmusik har desamhet och och senaste
områden anställts.med specialkompetens konstnärliga har l

kring Karl-socialdistrikt har fokuserat arbete1 naturen.man
Stora Skuggan växthusbergsskolan har kolonilott ochegen

gården.

Övergången till mellanstadiet

första kullenRykten har florerat Karlbergsskolan. När denom
barn Karlbergsskolan de Omhändertagna lära-lämnade blev av en

pedagogikhade helt barn, kunskap ochre som en annan syn
Dennalärare övrig personal hade Karlbergsskolan.än och nya

enligtlärare inriktad barnen skulle lära sig tradi-mest attvar
klassundervisning där lärarentionella metoder. fickDe mycket

vidtalar och barnen lyssnar. Karlbergsbarnen vanasom var mer
speci-projekt, fungerade intearbeta undersökande isättatt ett

åldershomogen för traditio-i klass blevellt bra denär utsattaen
fått bedö-nell undervisning. klass har lärareDenna en ny somnu

duktigahänsynsfulla varandra,barnen kreativa, motmer som
inte arbetaarbeta med projektarbete. Barnen vill dock gärnaatt

någonvill tillsammans meddet görautan mestaensamma man
klasskamrat.

vslumingA

ledningsfrågan måstefrågorna lösasviktigasteEn de är somav
acceptabelt sätt. En ärför alla ut-parter gemensamannanen

övergången tilltredjebildningfortbildning för personalen. En är
dennaha försöksverksamhetmellanstadiet. kan inteMan typav

måste i störreexperiment det sättasisolerat ettutanett sam-som
Karlbergsskolansin tiddet bra undermanhang. Barnen har

skolgångenockså detoch ärfortsättningdet kommer enmen
då eleverdenbereddviktigt är emot typatt taatt somavman
gått Karlbergsskolan.
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Sammanställning SOU 541991av

skolbarnsomsorgskommitténs enkät

skolbarnsomsorgskommittén1990 enkätundersök-l maj gjorde en
ning skolcheferskoldirektörer i landets kommuner ochtill alla

såg viktigtkommundelar, 306 stycken. Vi detsammanlagt attsom
få skolcheferna mellan skolabild hur bedömde samverkanen av

frågorNågra handlade specifikt skol-och skolbarnsomsorg. om
svåra lågbarnsomsorg. besvaraDe säkert att ansvaretvar om

frågeformuläretlfyllandet därför iförvaltning. bleven avannan
många förfall anledning till kontakt med ansvariga skolbarns-en

Frågeformuläret finns redovisat i bila-slutet dennaomsorgen. av
ga.

frågor åldersblandad undervis-En del enkäten bestodav av om
ål-låg- hadening. Hur del landets och mellanstadieklasserstor av

dersblandad undervisning svarsalternativen in i organisa-delades
glesbygdsomtoriska B-form, i vissa fall enda möjligheten it.ex.

vårtpedagogiska hade tidigt i arbete framskymtatskål. Detresp.
åldersblandad lågstadieti befrämjade braundervisningatt ett

samarbete med skolbarnsomsorgen.

Svarsfrek vens

När denna sammanställning har drygt 80 skolche-görs procent av
frågeformuläret.fernuskoldirektörerna har skettbesvarat Det

påminnelse. ocksåVi bedömer det resultatutan ett gottsom som
frågorvisar skolasamverkan mellan och skolbarnsomsorgatt om

har hög prioritet i kommunerna eller kommundelarna.

Bedömning samverkanav

Frågan skol-hur bedömer samverkan mellan skola ochom man
barnsomsorg möjlighet fyrai kommunen, välja ettattgav av

tvåsvarsalternativ. skolchefer för alternativ,Ett har kryssatpar
vanligen tillfredsställande mindre tillfredsställande.och An-
tagligen har de gjort bedömningen det varierar lokalt mellanatt

områden. fåttolika Detta innebär 101har sammanlagtatt pro-
våri stället för 100 i redovisning.cent procent
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58tillfredsställande,mycket 54samverkan 19918 SOUprocentSammanställning varaanser av tillfredsställande ochmindre29tillfredsställande, Bilaga 5procentprocent
skolbarnsomsorgskommitténs enkätotillfredsställande. Detsamverkan ärslutligen 6 attprocent anser

personliga be-går skolchefernasdetmaterialet ärtolka attatt
också all-kommunenskulle kunnadömning, detatt varamen

tillfreds-mindrebedömsbedömning. samverkanmänna Att som
ambitionerhar mycket högaberoställande kan attt.ex. man
ocksåinte Det kani kommunen äroch det görsatt varanog.som

Frågan upplevstillfredsställande.för den hartvärtom svaratsom
förhållan-nöjd medviktig, ärinte speciellt vilket gör att man en

devis outvecklad samverkan.
1990 enkätundersök-l maj gjorde en

ning skolcheferskoldirektörer landets kommuner ochtill alla
såg viktigtkommundelar, 306 stycken. detsammanlagt attSam vcrkansformer

få skolcheferna mellan skolahur bedömde samverkanen av
frågorNågra specifikt skol-och skolbarnsomsorg. omPå frågan i kommu-olika samverkansformer hadevilka manom svårabarnsomsorg. De säkert attvar skoldag, frivil-samlad antingenhar 33 procent svarat somnen

bådadessaform obligatorisk. Uppdelningen mellanlig eller som
former ungefär hälften varje.är av

samutnyttjar lokaler mellan skolan73 procent attuppger man
till-planeraroch skolbarnsomsorgen. 70 deattprocent uppger

påpekatförskola-skola-fritidshem. Här har del attensammans
för flerdet vilket skulle kunna gällaendast gäller förskola-skola,

frågeformuläret.än de ihar gjort kommentarersom

Ãldersblandad undervisning

åldersblandadlågstadieklasser harDrygt 7 landetsprocent un-av
harOm lägger till demdervisning pedagogiska skäl. somav

ochellerorganisatoriska skäl B-de har enbartdetsvarat att av
åldersblandad cirka 16undervisning tillform, siffran förÖkar

procent.
ålders-3 hardrygtl mellanstadiet det endastär procent som

Tillsammans medblandad pedagogiska skäl.undervisning or-av
det cirka 14B-form ärganisatoriska skäl ocheller procent som

åldersblandad undervisning.har

Övrigt

Många påpekat kom-vikten samarbeteskolchefer har att ettav
ståndtill mellan skola och skolbarnsomsorg samt att manmer

ocksåNågra viktigt i dettadetför detta. skriver ärplanerar attatt
också lämplignämndorganisationen. En vägläge över som an-se

och ungdoms-bilda barn-för underlätta samverkan är attattges
utbildningsnämndennämnder eller barn- och
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Tilllvedsslallanda

suv.

samverkanBedömning av

|

lilllvedsslållandeMindre

+ 29%
ä

-

tilllredsstâllandeMycke otillfredsställande

8%

199



1991 54SOU
Bilaga 5

Samverkanstormer

a7s53 421
AnnatFonbildn.samladskoldao PlaneringLokaler Temaarb.Obllqal.Frivillig
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Åldersblandade klasser lågstadiet

7,37%

92,63%
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Åldersblandade mellanstadietklasser

3,15%

96,65%
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skotplanermedArbetet

47 °.pagarArbetet

År InlodnlngsskedeI
33 36

15utford 96Skolplan

10 96Har startat
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FRÅGEFORMULÄR

TILL DIG SOM

SKOLCHEFSKOLDIREKTÖRARBETAR SOM

En kommitte för frågor skola-skolbarnsomsorg.skolbamsomsorgskommitténom
tillkalludes regeringenvaren 1989.av
Kommitténs främstauppgift följa. stimuleraär och påskynda organisatorisktochatt en
pedagogiskt församladverksamhet skolaoch skolbarnsomsorgså det skapas godatt en
heldagsomsorg hög kvalitét för skolbarnen.av
Kommitténs direktiv bifogas.

Det värdeför kommittén villeDu hjälpa i dettaarbetestonvore av om oss attgenom
de frågor vi ställer till Dig chef for skolansverksamhet.svara sotn

Tack förhand för Din hjälp

Skolbarnsomsorgskommittén
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SKOLCHEFSKOLDIREKTÖRÄRFRÅGEFORMULÄR SOMDIGTILL

KOMMUN.l ................................ ..

finnsl Din kommunl

mellanstadietantal bamlågstadietantalbarn ............. .................
dagbamvardareeller hosfritidshem2 skolbarnenharplatsHur mangaav

mellanstadiebarnantallågstadiebarnantal ............. .................
eftermiddagshem.i fritidsklubb.verksamhetfritidshemjlmstllls inskrivenMed hl

fa skolbarnutvidgadesyskongrupper mm.

kommunenfritidshemsavdelningarfinns i3 Hur många .............. ..

idagi Din kommunoch skolbarnsomsorgmellan skolabedömerDu samverkan4 Hur
for alternativKryssa ett

U tillfredsställandeMycket

U Tillfredsstllllande

U tillfredsställandeMindre

U Oüllfredsställartde

alternativ fårsamverkan Fler5 vilka former skerI anges.

gy-salarochellerU slöjd-Samutnyttjartde lokalerav ex.

U ObligatoriskUU Frivillig ellersamlad skoldag

El Temaarbeten

förskola-skola-fritidshemU placeringskonferensPlaneringoch

U fortbildningGemensam

U samverkanAndra former av

skallkommunerna upprättastyrning starutveckling ochproposition skolans6 regeringensl attom
samverkanmellaningå.tänkasvad kanocksåexempelpåskolplaner. Där Lexsomanges

och skolbarnsomsorg.förskola. skola

kommuni DinHur lägetär

skolplaner.U medarbetetHarännu startat

ÄrU dettaarbete.i inledningsskedetav

U pågårmedskolplanerArbetet

U utfördförsta SkolplanEn är
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för i vilken form undervisningen skerIntressant är ävenoss

ñnns kommunen7 Hur mangalågstadieklasser i

skäl8 Förekommeråldersblandadundervisning pedagogiskaav

D Dnej antal klasser ........... ..

skälorganisatoriska9 âldersblandadundervisningFörekommer av

D Dnej antal klasser ........... ..
B-form10 Har Ni

DD antal klassernej ........... ..

kommunenfinns imångamellansladieklasser11 Hur ........... ..

skälpedagogiskaundervisningUdersblandad12 Förekommer av

DD klasserantalnej .............

skälorganisatoriskaundervisningaldersblandad13 Förekommer av

DD klasserantalnej ........... ..
HarNiB-form14

DD antal klassernej ........... ..

Övriga inneháHorganisaiionundervisningenssynpunkter15



Fabcllbilaga till kapitel 5 SOU °°54
Iiiluga 6

S SMKilla 10 90011971-1909.I skolbomsomsorgenAntal bamTabell 1

7-12071 10101117-12071 817-12Summa1012011017-9
lr hml|t skolbarn-1M-daghemfritidshem lritids-1r1lidshem

daghem1100110111hem omsorg
ochdog-
hem

9504 1900594411971 94410307 1074 -
13071 2700314012140121973 130312709 -
17025 30530207131975 20713252510100 -

20700 23549 50249020200721977 317122901
42723 --29420 721494103305401979 34307 4173

0413740034 353030145420091960 490537704
39940 94000549400419405211981 501040911

1049704430910093 00001497001982 43327 0441
11133704070 4000111197534791983 747940000

40977 1175430050011503570031984 047740500
40942 1227457300311340024031985 950152002

131005515950007011075001951986 57727 10400
53424 14100012172 00244700721987 1112104951

1514305301390423120941988 003291249373030
1014015175510970011930977001989 1490702001

1231
år,Uppgiftsaknasdettasiffra.Konstruerad

Ir samtliga1913-1999I procentoch 10-12barn7-9Andel inskrivna avTabell 2
S SMKilla 900110

011mm 114Andel10.12141åringar1Andel7-9

Frilldshem.SummaFamilje-Fritidshem
ochdaghemdaghemdag-och

familjedag-hem
hem

11973 03 3
7 11974 34

191975 5 4
1101976 40
2121977 57
2151978 9 0
21771979 10
21919791 011
3211980 913
3241981 1014
4201982 1210
431131983 10
5341984 1420
s371985 1522
0401986 1024
0421987 1020
7451988 1029
740101989 32

slanslikperiodicitelVäxling3112 av
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ÅRSVSlörvirvurbeundo mödrarenligtT0 Barn 1088boll med3

Ålder Därav arbetstidllmrmrvocluSummaMedlorvarvsar- med
ar mödrarbarn helande

1-15 16-34 35

antal 96antal 16antalantal antal 90 90

40,07 3704130010 41,205,3 3004 4,094141 00202
39772 41,18 39495 40,93055 4,090047 03114 00,0

42,29 4020030330 40,200,3 3752 3,995400 02309
10 43,330003 39,7 399133505 3,992219 00140 00,9
11 39,1 42404 44,73573 3,0 3712194000 03090 07,0
12 44000 45,93577 3,7 37339 30,497137 05511 00,0

0-6 203093 37,7290149 41,033349 4,0097707 500590 04,1
7-9 40,7 117001 41,111005005,0 11420 4,0200200 245745
10-12 126921111101 39,1 65,667,5 10726 3,6264156 246747

56,613-15 117036 37,0 15393111037 3,5316362 262016 89,1

plår tödelselr fritidshem, daghemlördelado och tamil-Tabell Skolbarn barnomsorgen 1989eller4 l
jedlghem. KällaS SM10 9001

Födelseår Familjedaghem TotaltFritidshem Daghem

antalamal antal antal 90 509090

1982 30223 5530 10,1 19547 35,3 55300 100,054,0
1981 1502529057 00,7 3359 0,9 32,4 40041 100,0
1980 29,72192 10057 35030 100,022901 0,104,1

Summa 7,9 32,9 139977 100,002001 59,2 11007 40029

1979 3900 27,0 14024 100,09502 00.3 3,95.2
1978 55091454 20,0 100,03907 09,9 220 4,1
1977 1071372 19,9 100,01410 75,0 01 4,3

Summa 5720 20,0 21404 100,014907 051 4,009,4

Totalt
32,1 101401 100,097700 00,5 11930 7,4 51755summa
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SO.Killa O-avdclnlngon108485 188687.EuronaamladskoldaglinanOmlallnlng lTabell 5 av -
1887-07-17

omfattas AndelelevereleverAntal5a Antalkommuner somom-somLan
samladskol-fattassamladheldagordnarsamladkom- avavsom

dag,procentskoldagmuner

000785858687 8485000084858586 86878485

374059015 4104993Stockholm 002011725 19 19
705422070 411030712500Uppsala 4 40 4

0921730 0419407 20331Södermanland 7 0 00
Östergötland 74 n35252 7034257304900 013 0

74 0024200 5110005 20405Jönköping 97 1111
53525311449 11153 11110Kronoberg 7 7 70
57021512217500 10050 04Kalmar 11 11 912

53 0o3920Gotland 2927 3400 4411 11
42 427357 307457Blekinge 04744 45 4
40 3012791 3013320Kristianstad 1204500 013

5141052 50 0150574Malmöhus 410051313 13zo
0754 592009917000Halland 105110 000

24 252017734Göteborg Bohus 17231147099 10 to15o
Älvsborg 030032013 00311403102112 131310

494710300Skaraborg 101351505515 1517 14
5247401502514015 14201Värmland 1313 1310

Örebro 00050319015 202101903210 1011 to
0112517 2912Västmanland 337255 511

20202000300902 0071Kopparberg 9 915 9 A0002 0020317 20090 20340Gävleborg 7 771o
5355511540210143Västernorrland 1507077 77

32 29409242774009Jämtland 0 4 44
50504910005 1050013979Västerbotten 13 01215
02747123514 2492022025Norrbotten 10 11 1114

5147 51471702474240440954Totalt 207 214 204204
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lialrat lr Irlinan altoldag 195687 andelbamOmfattning l samlad samt 7-9 och lTabell 10-125 av
SO0-avdalnlngandan december un.daghem lamlljadagham 31 1906. 1957-07-1lrltldaham Inkl. och

S SMoch 070110

Elever omfattas AndelbamlTotalt samladskoldag %antalelever som av

skolbarnsomsorgM HM H LL

årantalantal ä antal 7-9 10-1235 95
Ar

Stockholm 30 17723 3350117 53595 55029 14990 25902 51 1245
Uppsala 9203 10543 5225 57 7057 7010092 9595 55 34 2
Södermanland 74795725 9757 10597 5111 59 77 9145 55 35 5
Östergötland 7513507 15331 15159 10355 11240 73 13525 54 43 7
Jönköping 10590 11559 12752 4972 5025 5545 11205 55 25 4
Kronoberg 7329 40 3155 435454 7254 2550 5350 73 32 2
Kalmar 9510 3573 4045 7504 75 325150 5545 44 45 3
Gotland 2375 711 35 1475 57 1742 73 451959 2209 9
Blekinge 79 355959 5191 753 15 1573 25 49215257 5
Kristianstad 35 54 25 211531 2422 23 4095 527310315 11255
Malmöhus 3725717 13901 50 17755 52 225395 27559 10153 40
Halland 30 310752 3549 42 5590 55 999155 10109 10550
Göteborg Bohus 39 3407 22 35 523592 25571 5525 14 559922310o
Älvsborg 55 10255 59 72 3515420 5542 13215 415412 17243
Skaraborg 3007 31 4553 45 5525 73 29 310595 115049795
Värmland 47 5075 50 5355 59 335972 10157 10754 4152 5
Örebro 11031 5595 54 10324 94 45 119252 10350 4294 45
Västmanland 5 772 5 59553 10771 1594 15 455354 445
Kopparberg 2525 24 3111213 1509 15 4599 42 49755 10555
Gävleborg 32 347 5534 54 9402 529125 10323 11445 4304
Västernorrland 275492 57 5325 110375 3554 41 515901 9554
Jämtland 1174 24 2535 35 35212 950 22 494553 4911
Västerbotten 35 55331 55 7333 759595 3922 439212 9550
Norrbotten 79 10155 92 31 25755 73 799510255 110109204

Totalt 40 541 144575 45 211044 54254429311595 332270115050
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I bamomoorgonlritidslednrmblldnlnqochlrltldapedagog-medanställdaAntalTabell 7
SM9001S 108197419SMKilla197273-1989. n -

medÅr anställdaAntal

SummaFritldsle-Frltidspe-
darutbüd-0090901-
ningbildning

742-197273 742
4470°44701980
504435454901981
597930055911982
042942700021983
007143404371984
745450700071985
707047472021986
019355070371987
000507379321988
930079505051989

år 1980specificeratoch197273ärlannsFrnidsledarmbildning
och 1989.1980verkumhelslormerlördoladeutbildningmerbarnomsorgenAnställdalTabell a

SM9001Soch 1081981328Killa
SummaFbrestån-Elavdbund.Dolllds-Frltidshems-Daghemsav-Ulbildning darepersonalavdelning gruppdelning

9090 antantanl10an90am10anl

1960
Forskollára- 42,92307973,0355510,035450,050453,0100rmbildning 43,414743
Frll1dspeda 0,04470104121,51,0310,54443,020432,1gogutbildnlng 717
Barnskölarul- 22532 40,41,04749,090033,9300031,0100040,914017bildning
Annanbarna- 709 1,43,31001,0311,21073,02330,0várdsulbildn. 250
Utanbarna- 7,340410,03029,25707,0079112010,04,0várdsmbildn. 1030

romol100,0] 100,055717100,04033100,01974100,00003000233905Summa

1989

Förskollärar- 42,04070975,1003427,0100057,030057,190944,020221utbildning
Fritidspeda- 0,9050520,910403,01440,74442,153001,0gogmbildning 1111
Frmdsledar- 0,07951,21070,0300,2144,35470,197utbildning
Barnskölarm- 40,0302101,210347,0190037,2249533,0420140,529433bildning
Annanbarna- 0.961-91.0911,3510,0431,21520,0várdsutbildn 512
Ulanbarna- 0,005310,05579019,73,7247149311,70,2várdsmbrldn 3940

l
100,0 100,095007lomot 100,00030100,04001100,047001274203320Summa
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1
ê
1
1 I olika vorkumhotuormor ochi utbildning 1900ollluanställda medI barnomsorgenAndelTabell9

S SM1011015 och 10 90011901201999.pvocon1.å
Summasomma.Frmas. Dellids-Dag-Utbildning

undannings-herns-hems- grupp
bundenavdel- avdel-
personalningning

1980
100,014,9Forskollararutblldnlng 1,521,101,7 0,0

0,7 23, 100,0Frltidspedagogmbâldnlng 21,059,010,0
100,00,2Barnskötarutbildning 13,30,3 4,473,0
100,0barnavárdsutblldn. 3,9 20,35 13,032,7 29,Annan
100,00,7barnavárdsmblldn. 14,310,027,940,3Utan

01,0 0,7 100,03,515,9Totalt

1909I 100,010,32,7Förskollärarutbildning 9,52,209,3
21,7 100,07Fritidspedagogulbildning 0,503,013,1

100,013,43,0Frltidsledarutblldning 1,000,012,2
100,00,35,00,5Barnskötarutbildning 11,277,0
100,010,7barnavårdsmbildn. 0,05,117,900,3Annan

0100,0,0barnavårdsmblldn. 12,13 022,9Utan 00,4 ,

E 100,09,24,27,013,3Totalt 00,2

l
och 1909.pt vorltumhctulormer 1900Årsarbetaro fördeladel utbildning01107I barnomsorgenTabell 10

SMsoch 9001S 10Killa 190120z1
SummaDeltldsgruppFmidshems-i Daghemsav-Utbildning

avdelningdelning
l

10am9bi ant90 antant
i
1 1900;

10275 41,450,434303,03 Förskollâlarulbildning 22145,414010
3707 0,027 0,4i 51,9Fmidspedagogmbildning 30192,3741

42,27 1000934,25,9 21101505Barnskötarutbildnlng 40,514900
1,31,3 55777barnavardsmbildn, 3,92250,0Annan 255

52002 0,7,1435bamavárdsmbildn. 14,55,0 0401001Utan

100,04411099,90091100,0Summa 100,0 501032203

1989

41,13140102022 50,7Förskollårarmbáldning 40,5 93927040
0,90,9 0794395Frnidspedagogmbildning 5029 40,1,91120
0,059420Fmldsledarmbêldning 492 4,10,294

42,03214130,0105530,5Barnskötarmbildning 309120795 44,0
0,00300,035barnavárdsulbildn. 1,27 150451Annan

4007 0,43,0103barnavârdsulblldn. 1207 10,05,93517Utan

100,070453100,14522100,0summa 1210059023 100,0
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54SOU 1991
Bilaga 6

vorturnncmormor ochÅrurbelnro l olika 1000 1909.utbildningolikamodi barnomsorgenTabell 11
S SMoch 9001S 10Killa 193128procent.

SummaDei-Frllds-Oag-Utbildning
tids-horns-noms-

avdei-avdel- grupp
ningning

1980
010,0 100Förskoiiararutbildninq 1,200,0 ,100,07Fritidspedagogmbildning 779,19,4
o100,Barnskötarmbildning 11,45 0,100,

100,0barnavårdsmbiidn. 15,040,4Annan 45,0
100,0barnavárdsmbiidn, 15,155,5 29,4Utan

ugl73,0] 100,015,0Totalt

19,09
10003Förskollárarutblldning 5,0700, ,100,00,0Frilidspedagogutbildning 02,010,0
100,01,402,0Friiidsledarutbildning 15,0
100,0511,5Barnskötarutbildning 03,4
100,00,5barnavärdsmbildn. 25,070,9Annan
100,01,3barnavárdsmbiidn. 24,772,0Utan

70,4 100,015,0 5,9Totalt
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54innehåll 1991skola- SOUiPedagogiskt 7Bilaga
någraskolbarnsomsorg -

utgångspunkter
JohanssonInge

verksamhe-sigsträckerskola-skolbarnsomsorgkombineradl en
från medochtillvardag,barnsdelenstörre morgonöver avten

varierar vä-tiddennaundermöterbarnVadeftermiddag. som
ål-barnetsdettaberorDelsfrån miljö tillsentligt annan.enen

avvägningenhurdethänger resurserdelsbehov, avochder
allaförGemensamtlokalt.gjortslösningarorganisatoriskaoch

dennadelvissunderskolaniskallde avdockär enbarn att vara
befinnabarnskoltiden kanobligatoriskadenanslutning tilltid. l

struk-gradinriktning,till sinvarierar avverksamheterisig som
sådana verksam-Då ifinnsbarnvuxenkontaktertillsyn, etc.tur,

får upplevelserochintrycksammanhang,ingår socialade iheter
ochfamiljenmedpåverkar Tillsammansdem.fortlöpandesom

påverkansfär för barn,viktigskolbarnsomsorgenblirskolan en
mängdiutvecklingför derasbetydelse av-ha enkommer attsom

seenden.
emellertidkvaliteten är attpedagogiskaför denavgörandeDet

skolbarnsomsorgenochskolanuppleva som enskall kunnabarn
sammansmältsverksamhetsinslagochaktiviteterolikadärhelhet,

hela da-undersammanhanguppleversådant barnetpå sätt attett
året.tiderolikamellanochgen

förgörslösningarresursmässigaochorganisatoriska somVilka
pedagogiska arbe-detpåverkar självfalletuppnå sådan helhetatt

politiskaidémässigamedkombinationTillgången iresursertet.
för detviktigasammanhangi detta pe-utgör ramaravvägningar

förhållandet enligtbörinnehållet. detMen motsattadagogiska
pedago-dedet ärdvs.viktigt,likaminst attuppfattningmin vara

skallarbetetpedagogiskadetmålen inriktningenoch somgiska av
prioriteringarvilkaochför hurvägledande satsasresurservara

görs.som
uppehållafrämstfortsättningsvisskall jagsammanhangdettal

pedagogiskaför detvägledandebörprincipervidmig varasom
övergripan-med detskolbarnsomsorgenochskolaninomarbetet

utgångspunkterDebarn.förhelhet somutgörasyftetde att en
formaförockså intresse att gemensam-bördiskuterashär avvara

mål skola-barnomsorg.förma
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Pedagogik 1991 54SOU
Bilaga 7

påverkansprocesserPedagogik handlar medvetna mellan män-om
niskor, individuellt åreller i Sedan flera hundra tillbakagrupp.
har filosofer och vetenskapsmän sig byggaägnat användbaraatt
pedagogiska teorier för därmed bidra till samhällets utveck-att
ling.

Syftet någonmed pedagogiskt arbete i bemärkelseär ökaatt
individens förmåga förståelsekompetens och till omvärlden.av

ocksåDetta inbegriper ökning kunskaper i olika hänseenden.av
Pedagogiken grundas i hur människan utvecklar sinasynen

förmågor och hur hon bäst kan stimuleras i denna utveckling.
Denna pedagogiska grundsyn omvandlas sedan till praktiskt hand-

påverka. Dålande i syfte detta isker offentlig regi utförs detatt
praktiska pedagogiska arbetet i flestade fall pedagoger. Ge-av

för dem är de har viss föreskriven utbildningmensamt att som
syftar till målenskapa medvetenhet yrkesrollen och föratt om ar-
betet skicklighet tillämpa pedagogisk metod. Denna kom-samt att

skapas dels under den grundläggande utbildningen,petens dels
det praktiska arbetet i verksamheten, där pedagogen iden-genom

tifierar sig med dess kultur.
frånPedagogiken inte friär värderingar, tvärtom inbegriper

sådana,den i hög grad till exempel vad gäller barn och hursyn
deras utveckling bäst kan stimuleras.

Dessa värderingar, kunskaps- och människosyn, är i sint.ex.
produkter bredare samhälleligaorganisatoriskatur kulturellaav

mönster utvecklats över tid. l det följandenärmast avsnittetsom
några sådanaskall igrunder de pedagogiska idéerna tas upp.

Slutligen vill jag peka det kan värdefullt skiljaatt attvara
målmellan pedagogiska och metoder. Vad här diskuteras ärsom

målpedagogiska och principer. ldealt skall de pedagogiskasett
målen omvandlas till praktiskt handlande den pedagogiskagenom
metodiken. Själva handlandet kan dock aldrig värde i sigett

kan först dåbedömas målen.utan det ställs i relation till Det vill
då frågorsäga diskuteras, till leddeexempel; det gjordessom som

fram till önskvärt resultat Hur hjälper de förändringar iakt-som
uppnåtill målendetogs uppställdaatt

Pedagogik målstyrningoch

Dagens bådeutveckling inom barnomsorgs- utbildningsområ-och
det innebär ökat lokalt ansvarstagande och möjlighet själv för-att
foga över egna resurser.

Samhällets, i bemärkelsen styrning skall skestatens, genom
mål.övergripande målDessa såska utformade de kanatt ut-vara

Genomvärderas. fortlöpande utvärdering skall verksamhetens
,nivåkvalitativa kunna .likvärdigt sätt i hela lan-garanteras ett
,
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det. Samtidigt skall den centrala styrningen i form förregler SOU 1991 54av
verksamheten, särskilt vad gäller skolan funnits tidigare, Bilagasom 7av-
skaffas. l det lokala innefattas även tanken deansvaret attom

har ocksåverksamheten, brukarna, skall kunnanyttasom av
måttutöva inflytande hur den bedrivs.stort av

sådanKonsekvensen här utveckling blir mel-attav en ansvaret
nivånlan den centrala och lokala blir klart markerat.

sådan långtgåendeEn här situation innebär lokal frihetsom
ocksåoch ansvarstagande har självfallet konsekvenser för det pe-

Dådagogiska arbetet. styrning via regler bort blir den pedago-tas
giska kompetensen bland och arbetar inom skola-var en som
skolbarnsomsorg i stället det är föravgörande verksamhetenssom
kvalitet. Det blir de professionellas skicklighet använda peda-att
gogisk teori och metod i vardagsarbetet kommer fällaatt ut-som
slaget.

Som nämndes blir det i detta sammanhang viktigtovan att
målskilja mellan Målenoch pedagogisk metod. är politiskt for-
innehållermulerade och i sig förutsägesler hur den pedagogis-om

ka inriktningen skall Pedagogens måluppgift överföraär attvara.
sådanttill pedagogiskt arbete målupp-sätt ökad gradett att av

fyllelse kan avläsas. Det är här den professionelles pedagogis-som
ka insikt i teori målstyrdoch blirmetod tydlig. För verk-att en
samhet skall kunna fungera måsteönskvärt sätt den professio-
nelle pedagogens skicklighet upprätthållasi sitt yrke och utveck-
las.

målstyrningKonsekvenserna fungerande blir attav en ansvars-
fördelningen mellan politiker, brukare och professionella blir
klart uttalat. Den lokala ocksåutvecklingen bygger detatt
finns förtroende såmellan dem, fruktbarett samverkanatt en
kan ske grundval medvetenhet och kompetens-av om ansvars-
området för respektive God samverkan bygger förtro-grupp.
ende mellan brukare och professionella där barnets hela utveck-
ling isätts centrum.

Människosyn

Människosynen formuleras i måldo-sammanhang. officellaDetre
kumenten för grundskolan och barnomsorgen uttrycker i sina all-
männa delar den politiskt fastslagna människan isynen sam-
hället. Människosynen ocksåfinns i den pedagogiska teori som

på.pedagogens insatser grundas ocksåFör det tredje inverkar vil-
ken personlig människan och hennes egenskaper densyn som
enskilde pedagogen har.

framhållsOfta grundsynen i det pedagogiskaatt programmet
för fritidshem respektive i läroplanen för grundskolan LGR 80
är Denna grund kan sammanfattas i begreppen demokra-samma.

solidaritet, jämställdhet och jämlikhet i levnadsvillkor för alla i
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Både skall eftersträvaskolbarnsomsorgen 1991 54skolan och SOUsamhället.
kvalifika-utveckling.stöd och Barnsbarns behov Bilaga 7tillgodoseatt av

och hai bemärkelse kunnabli aktivation till taattatt ansvar
bådaframhålls. doku-betonas iVidaresamhälletmedinflytande i

inflytandeoch de skall haföräldrarnamedsamverkan attmenten
genomförande. Slutligenuppläggning ochverksamhetens ut-över

såväl och övriga delarockså fritidshemskolanklartsågs att som
socialefter barnskolbarnsomsorgen aktivt skall sträva att geav

kompetens.
något innehåll imåldokument finns intehär nämnsl de som

någon viss specifik pedago-byggerangivetverksamheten som
beskrivs i konse-pedagogiska arbetetteori. Detriktning ellergisk

människosynsamhälls- ochallmännadenkvens med som nyss
nämndes.

strömning-de pedagogiskai fleragrundsynenOm avser
defritidshem underför skola ochtongivandevaritarteorier som

de härårtiondena medde väl överensstämmer ut-somsenaste
då sådana pedagoger De-framträdandeJag tänkertrycks. som

Freire. teorierDessaFreinet ochPluckrose,Piaget,Fröbel,wey,
fri vilja, ärhon harhelhet, betonarmänniskan att enensomser

socialapåverkbar det mönsterutvecklas i ochoch somgenom
såför utvecklingstimulansOm frihet ochdelärhon ges,en av.

också stånd. naturlig strävanUtvecklingen ärtilldenkommer en
beteendemässiga i barnetsmönsterSociala ochindividen.hos om-

befrämjande derasrespektiveförhindrandeverkagivning kan
förmågor. pedagogiska arbetetGenom detsinautveckling an-av

påverkas positivt sätt.kunnabarn etttas
utgångspunkten männi-varje pedagogsligger itredjeDen egen

från till beroendevarieraDenna kanskosyn. antas personperson
ocherfarenheterexempelomständigheter, tillmängd egnaen

socialisa-praktiskagrundutbildning och denGenomuppfostran.
profe-kultur, kan dock denpedagogyrket och desstilltionen

förväntasi dragmänniskanpedagogenssionelle storasyn
mål och infly-samhälleligafinns imed denöverensstämma som

pedagogiska teorier.telserika
sammanhålleninnehålletmålen ipedagogiskaoch detFör en

artikuleraklartblir det viktigtoch skolbarnsomsorgskola att en
sådan beskrivits.människosyn som ovan

kombina-lyhördhet iochfordrar respektbarnHelhetssyn
förståelse från Människosynenomgivningen.frihet ochtion med

måste uttaladklartigrundaspedagogiska arbetetdet varasom
professionellt i verksam-arbetarsamtliga deomfattasoch somav

heten.
människosynetik,grundutbildningarnaiinslagen avsersom

förhållande för skapaviktigaförhållningssätt till barn, äri attoch
pedagogisktfruktbartmänniskosynden ett ar-somgemensamma

förutsätter.skola-skolbarnsomsorginombete
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påSynen kunskap 1991 54SOU
Bilaga 7

kunskapinriktningpedagogiska arbetets ärFör det synen av-
måstefrågor ställning till förExempelgörande. tamansom

innehåll i skola-skolbarnsomsorgpedagogisktutveckla gottatt ett
erhålls kunskap Vilken kunskap är vär-kunskapVad Hurär; är

utvecklassig kan befintlig kunskap bästdefull tillägna Huratt
kunskapsutvecklingroll för barnsVilken pedagogensär

också frågorkunskap och därmed deSynen somsvaren
från respektiveförändrats tid till Skolanharställdes annan.ovan

också olika traditioner gjorthar utvecklatbarnomsorgen attsom
itraditioner ärskiljer sig mellan dem. Dessakunskapsynen

samhällsklimatsamhällelig funktion ochberoende detsin tur
Såframväxt historiskt till exempel behovetärderas sett.styrtsom

i mitteninte de i dag,vissa kunskaper självklart somsammaav
för inte likadant1800-talet. Helt enkelt samhället utatt ser

för 150människor i jämfört medställs dag,och andra kravatt
år sedan.

långt historien.kunskapstradition tillbaka ihar rötterSkolans
bokliga teoretiska kunskapenstradition betonar den ochDenna

långt framfunnitsmellan skola och kyrka harvärde. Kopplingen
vår traditionDärför faller det sig naturligt skolani tid. att av

omfattamoralisk fostran barn tillbetonat etisk ochäven attav
vår uppgift harkultur. Skolansvissa värden genomsyrat va-som

säkvalificera samtliga barn och ungdomarrit, alltjämt,och är att
kunskapsnivå upprätthålls i samhället.allmänviss bestämdatt en

tradition väsentligt kortareoffentliga barnomsorgens ärDen
själva antyder har dess verksamhet grundenSom ordetän skolans.

välbefinnande trygghet. Ser till-i barn, deras ochomsorgen om
också huvudsakligen inriktatsbaks i tiden har barnomsorgen mot

uppnått skolåldern. övergri-barn inte Devissa grupper av som
målen traditionellt inneburitför barnomsorgen harpande att

upprätthålla sidanvidvälbefinnande och godbarns ge en omsorg
också ellerhar syftat tillVerksamhetenhemmet. att ge en merav

uppnå harsocial kvalifikation. detta detmindre uttalad För att
Kopplingenförenats medpedagogiska arbetet nära om-omsorg.

går beskri-intevarit klar den sällansorg-pedagogik har attatt
dehar expanderat underintegration. Barnomsorgen se-va som en

nåråren innan de bör-del barnentrettio och stornaste nu en av
finnsobligatoriska För skolbarnsomsorgenjar den skolan. samma

Orsaken til expansionenför kvantitativa utbyggnad.tendens dess
avlastning.ökade stöd ochär familjens behov av

har lett fram tilltraditioner här skisseratsolikaDessa som
olikheter gäller,mellan skola och barnomsorg. Dessaolikheter

sittinriktningkunskap, pedagogensbland annat, av ar-synen
organisatorisk struktur.bete, metodik och
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S4SOU 1991förändrasTraditioner
Bilaga 7

sådant stabili-allmänhet mediförknippastraditionOrdet som
också förändras,traditioner kankontinuitet. Mentet och

ibland i helaomvärlden,iförutsättningarnafrämst attgenom
sådana verk-Både barnomsorg ärskola ochförändras.samhället

då samhälletibetingelsernaförändrasfortlöpandesamheter som
skiftar.verksamhetför deras

både ställerdetkarakteriserassamhälle storaDagens attav
kunskapsmässig kvalifika-ochbarngodkrav avomsorg omen
så lstödbehovenutvecklatsställning hartion. Familjens att av

kunskaperkravenSamtidigt harhar ökat.form barnomsorgav
helhet. Mansåväl befolkningenblandför barn ta-ökat, somsom

Sammantagetkunskapssamhälle.ileveroftalar i dag ettattom
förbåde kvalifikationochkravendettainnebär att omsorg

har ökat.och ungdombarn
ocksåförändringarna börsamhälleligadeSom konsekvens av

Särskilt in-förändras.och barnomsorgeni skolanverksamheten
överlap-verksamheternadäri den delförändringenärtressant

inom skolbarnsomsorgen.nämligenvarandra,par

på kunskapförändradEn syn

pedagogiken iförtill grundliggakunskap börDen ensomsyn
från densammanhållen skiljer sigoch skolbarnsomsorgskola tra-

såväl barnomsorg.skolafunnits iditionella somsom
verksam-åskådliggöra traditionelliförändringen kanFör att

deninnebärkunskapidentifierahet att ses somsomen syn
pro-kunskapendärtillprodukt, i kontrast somsesen annan

cess.
något statiskt,kunskapinnebärProduktsynen att varaanses

Det är dessakunskaper.och faställdafinns vissa givnadetdvs.
någotKunskap ärmindre.ellerskall tillägna sig, varken merman

någon kanDengiveneller hosfinns ställeett person.som
någonfrån tillkunskapskällaöverföras denna person.annan

situa-arrangeradeförhandi vissaöverföring sker bästDenna
klassrum.skolanstill exempel itioner

påverkas själva överfö-överförs skall inteKunskapen avsom
återges denkorrekt sättskall kunnaringen ett somutan av

också verifierasochkontrollerasskallden. Korrekthetenmottagit
ab-är främstKunskapennågon auktoritet detta.göramed attav

avgränsadeklarteller inomfinns i böcker,straktteoretiskt. Den
ämnen.

Överföringen huvudsakli-går såtill dendet äratt somvuxne
i sinLärarentill och denÖverför kunskaper barnet sesunge.gen

ocksåuppgift ärförvaltare kunskapen. Lärarensroll attavsom
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uppnådda delmålen uppnåttskontrollera de kunskap det SOU 1991 54att av
sätt planerats. Bilaga 7som

något förän-Processynen innebär kunskap ständigtäratt som
dras allteftersom förändras.kunskap tillkommer och samhälletny

Kunskaper relationernautvecklas hela tiden i och mel-genom
någotlan barnet och omvärlden. inte begränsad tillDen är som

uppstårenbart i vissa situationer eller vissa sammanhang.
någotKunskap i detta perspektiv subjektivt i bemärkel-är den

blirden del individens personlighet ochatt styrsen aven egen
förhållahans sätt handla och sig. Kunskapen användsatt ett

dynamiskt sätt och själva användningen i sig innebär kunska-att
förändras och till.växerperna

livskunskapKunskap formas i relation tillär som personens
också påverkahela livsförlopp och kommer i hög grad detta.att

Barn och söker själv aktivt efter kunskap och strävarunga ny
förståelse Erhållenöka sin sinomvärlden. kunskap skapar iatt av

behov ytterligare kunskap.tur av
sådant framstårhärl perspektiv roll främstpedagogensett
aktiv samarbetspartner hjälper barn utvecklaattsom en som

kunskap i relation till och förutsättningar och behov.vars ens
Tonvikten ligger problem- temaorientering,och där kun-
skap iutvecklas komplext och dynamiskt sammanhang.ett

Kunskapskontrollen sker observera denhurattgenom unge
hanterar sin omvärld och de krav ställs där tillämpaattsom
kunskaper.

Det pedagogiska arbetet i verksamhet där skolan och skol-en
barnsomsorgen utgör helhet bör grundas imer av en en proces-

återfinnsvad kunskap är. Processynen redan i dagsläget isyn
måldokumenten dåde centrala och särskilt i de pedagogiska pro-

för förskola fritidshem.respektivegrammen
Avslutningsvis kommer den ska Öka sitt kunnan-synen som

påverkasde den grunduppfattning vad gäller kun-att av syn
skap här tagits l skolan talar barnetsom upp. man om som

fårelev. Med detta begrepp en undervis-menas person som
alltsåning. Sättet individen begränsat till vissär be-att se en

stämd situation för kunskapsöverföring. Barnomsorgen använder
sig begreppet barn för sitt pedagogiska arbete. Begreppetav
barn innebär hela individen Barn, den uppväxandeatt avses.

är helhet. enlighetl med helhetssynsammansattpersonen, en en
det pedagogiska arbetet inombör samlad skola-skol-en

barnsomsorg i framtiden konsekvent tala barn.om

Kunskapens framväxt

l avsnittet har tagit olikheter i synsättet kunskapovan upp
någraoch konsekvenser fördet. Intresset hur kunskapav upp-

ocksåkommer och tillutvecklas har lett vidgad den.en syn
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något fristående utifråninte och kommandebara 54Kunskap är SOU 1991som
uppstår subtila ochtill sig. Kunskap även sättbarnet Bilaga 7tar mer
förhållningssätt, intui-handlingar, iblandvisar sig nästangenom

år kunskaperMedvetenhet har under ökattivt. attomsenare
handlande i olika situatio-överförs via traditioner och praktiskt

förtrogenhetskunskap kunskapoch tystBegreppner. som
förstå-utsträckning.uppmärksammats i allt För ökahar större att

skiljaframväxt det intressantelsen kunskapens kan attom vara
innehåll, respektive funktion.mellan dess uppkomst,

fått något. SättenKunskapens uppkomst innebär hur vetaman
erhållas frånnågot olika. Kunnandet kan trä-kanatt veta vara

något.beskrivningarning, via erfarenheter, berättelser eller av
mästare-lärlingsförhållande.också uppståkan iKunskapen ett

förhållande förssistnämnda innebär kunskap överDetta att ge-
från någon ipersonlig kontakt med och lärande som grun-nom

någonvisst kunnande till skallden behärskar ett annan som er-
hålla detta.

erhåller med vadkunskap hängerHur mansammanman ny
innehållfrågorna blir vilketredan kan. En de avgörande somav
innehållsliganågrafinnsfinns i tillägnats. olikadet Härnya som

iför handla kunna be-dimensioner kunskap. Dels kan det attom
årsti-något.till exempel känna tillmärkelsen känna Ett är att
eftersommar kommeroch i vilken ordning de kommer,derna

våren innebära färdighet, dvs. kunnaDels kan kunskapen attetc.
något också handlingar.praktiska Ex-behärska utförssom genom
sådana räkna skri-empel klassiska färdigheter är kunna ochatt

innehåll formbeskriva iEtt tredje sätt kunskapens äratt avva.
attityder till omvärlden. Till exempel hurvärderingar och att veta

någon sig respektive hur vinner vän-beter är vän, mansom ens
från någonskap annan.

finns harinte kunskapen ochDet räcker bara konstateraatt att
ocksåerhållits hur kunskapenvisst sätt. Intressant är att se

skilja mellanvilken funktion den har. kananvänds, dvs. Här
några handla,huvudsakliga använda kunskap. Dessa är;sätt att
förstå, Självfallet användnings-förklara och förutsäga. har dessa

ocksåområden sig harsamband varandra. Sättet läramed att
måsteTill exempelkoppling till hur kunskapen skall användas.

praktiska erfa-sammanflätad medhandlingsinriktad kunskap var
någotockså förklaraofta träning. För kunnarenheter, med att

stånd vidaremåste företeelse ii insätta ettatt enpersonen vara
olika sambandteoretiskt kring hursammanhang och tänka utser

etc.
tillblir det viktigt kännaden professionella pedagogenFör att

bildas och utvecklas.kunskapden gör attsomprocess
såle-diskuteradesInlärning det sättsett rymmerovansom

des mängd olika aspekter och ställer krav pedagogen atten
teoretiska och praktiskakunna arbeta brett därsätt,ett mo-

sammanvävs.ment
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betydelseFörtrogenltetskunskapens SOU 1991 54
Bilaga 7

i kun-Som själva innebörden bredaretidigare nämndes har ett
år. intryckskapsbegrepp börjat uppmärksammas under Desenare

bildar komplextoch erfarenheter individen inhämtar ettsom
personligheten.integreras med denmönster kunskap egnaav som

bli del personlighetenKunskapen kommer detta sätt att en av
många själv reflekterasi situationer inte föroch attens personens

naturliga för bete-viss kunskap, mönsterutansom snarare som
främstyrkeslivet gäller detta arbetenende och ställningstagande. l

pedagogyrkenamellanmänskliga relationerinriktas är ex-som
sådana, hantverksmässiga färdigheter. Förtrogen-empel samt

vanligen kallas, bildarhetskunskap, kunskapdenna typsom av
artikuleradviktig för avgränsad ochgrund ävenen annan, mer
förstårindividen hel-kunskap. Förtrogenhetskunskap innebär att
förutsätterAll kunskapheten sitt handlande till den.och relaterar

så förtrogenhetskunskap.sätt
medvetenprofessionelle pedagogen gäller detFör den att vara

pedagogiska situa--förtrogenhetskunskapens betydelse. denlom
tionen förtrogenhetskunskap hos barnet och denutvecklas unge

värdering-hela situationen, vilka känslor,hur de upplevergenom
Pedagogens helakvaliteter de förknippar med den.ochar som

i betydelse för hur barnetoch sin roll har härsätt att ageravara
påverkas och vilka kunskaper det utvecklar.

framhålla fötrogenhetskun-vill jagFör tydlighetens skull att
förutsätterskapen för all kunskapsutveckling. Dengrundenär

handlingsinriktad och färdigheter. Det avgö-även kunskapmer
förtrogenhetskun-just själva samspelet i sig mellanrande är att

utvecklar helheten.skapen och den andra kunskapen detär som
i framtiden kanDet vill ochsäga, det är avgörande barnatt unga

färdigheter harlära sig kunskaper och de nytta av som per-som
samhällslivet, skriva, räkna, hanteraoch i till exempel läsa,soner

förtrogenhetskunskpendator det förstMen ären m.m. genom
sina färdigheter och kom-de till fullo blir rustade hanteraattsom

användbart sätt.petenser ett

Övergripande nuvarandeprinciper i de
måldokumenten

Såväl samhälleligt inrättadeskolbarnsomsorgen ärskolan som
fostran kvalifikation. Ifylla ochverksamheter behovavser avsom

åldrar. grundläggan-första i vissa Men denhand gäller detta barn
också stöd till familjen.komplement ochde uppgiften är att vara

måldokument för skilda vadolika delardagsläget finnsl av
skola-skolbarnsomsorg.dag inomsker under barns samladesom

Målen finns framställda i lä-pedagogiska arbetet i skolanför det
fritidshem övrigaLGR 80. ochför grundskolan Förroplanen
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verksamheter liknande finnsslag särskilt pedagogisktett SOU 1991 54av pro-
för fritidshem. Bilaga 7gram

Som naturlig följd strävan skapa peda-att ett gemensamten av
innehållgogiskt i skolan och skolbarnsomsorgen dessabör doku-

mål sådani sina samordnas och integreras. Införment en process
intresseär det närmare vad i nuläget sägsattav se som om

innehållverksamhetens pedagogiska i dem.
ocksål detta sammanhang det viktigtär medvetenatt vara om

skolans respektive fritidshemmens och övriga delar skolbarns-av
omsorgen olikheter i traditioner och samhällsuppgifter. Skolan
har grundläggande tradition öka barns grundkunskaper ochatten
färdigheter måldokumentinlärning. Centrala för detta hargenom

år.funnits i 150 För fritidshem har dess tradition inneburitsnart
rekreation och praktisk kvalifikation igrundats försko-omsorg,

lans pedagogiska principer. Det pedagogiska för fri-programmet
tidshem har inte funnits längre sedan slutet SO-talet.än

Läroplanen för grundskolan

såledesLäroplanen är samhällets styrinstrument för skolan och
mål-för de arbetar där. l med och resultatstyr-ett systemsom

målning blir läroplanens och principer avgörande betydelseav
långsiktigaför verksamhetens utveckling i relation till vad som

karakteriserar samhällsutvecklingen i stort.
l läroplanen poängteras i riktlinjerna för arbetet all verk-att

samhet målunder skoldagen skall präglas skolans och därförav
målenhar pedagogiskt syfte. De allmänna för skolan betonarett

dess koppling fårtill övriga samhällslivet. Den kunskap ibarn
skolan skall bidra till deras kvalifikation i vidare sociala samman-
hang. Läroplanen uttrycker detta skolan har skyldigheterattsom

barn ökat och medinflytande i takt sti-att med derasge ansvar
åldergande och Sommognad. främsta uppgift för fram-skolan

hålls kunskap och ökad kompetens till barn. Men undervis-att ge
ningens framhålls också.sociala fostrandeoch uppgift Denna
uppgift skall skolan genomföra i samverkan med hemmet. Det
står klart uttryckt i läroplanen iskolan samarbete med hem-att

skall stimulera elevernas verksamhetslust, fostra dem tillmet an-
goda arbets- och fritidsvanor. Detta skall göras med hjälpsvar, av

demokratiskt arbetssätt.ett
sådan målsättningGenom här vid för sitt arbete skall sko-en

återskapa fråninte enbartlan sociala värdemönster generationen
ocksåtill Skolan skall ha till uppgift bearbeta ochen annan. att

vidareutveckla befintliga sociala värdemönster. l skolan skall
socialisation, påverkasbarns och värderingar ettnormer ge-

Även påverkannomgripande får långsiktigasätt. dennaatt
konsekvenser för hela deras kommande liv.
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Den uppgiften för obligatoriska skolan ärgrundläggande den SOU 1991 54
utbildning för denalla barn möjlighet till likvärdig Bilaga 7att utan attge

förmågaskull i form. Varje intresse ochstöpa dem barnssamma
individen Kunskapsin-skall utvecklas det sätt bäst.som passar

hämtande i ak-skall ske i skolan beskrivs läroplanen ensom som
tiv indär kunskpen skall kunna sättas störreett samman-process,

såledesförstås förhållandehang och i till detta. Läroplanen ger
Om undervis-uttryck för dynamisk kunskapssyn. inte skolansen

sådant finnsning lyckas in kunskapen i här perspektivsätta ett
risk för inlärning i kan ledamekanisk kunskaper, vilket sin turav
till bristande självtillit och motivation hos barnet.

också utgångspunktsitt arbete skall skolan i barnensl ta egna
intresse och naturliga vetgirighet.

påverkaSkolans skall lägga vikt allsi-arbete vid barnsstor att
måldiga utveckling. vad sker iLäroplanens understryker att som

skolan skall underlätta barns sociala omvärldsorientering. l läro-
formplanstexten uttrycks detta i tekniskt-praktiska vardagsfär-av

sådanadigheter. Med dessa färdigheter alla behövermenas som
för bra klara sin sociala situation isätt allmännaatt ett av vux-
enlivet.

Skolan skall fostra barn till demokratiska värderingar läraoch
dem tillämpa demokratins principer i vardagen.att

förhållandetVad gäller till hemmet skall skolans undervisning
påverkankomplement till den och fostran sker inomettvara som

familjen.
framhållsriktlinjerna för arbetet il skolan verksamheten där

med samverkan. Motivet skolan samhäl-är ärett centrum attsom
lets omfattandestörsta och insats för barn och ungdom. Ex-mest
empel viktiga för förskola, fri-samverkanspartners skolan är
tidshem, fritidsverksamhet, yrkeslivet, fören-sociala myndigheter,
ingar, organisationer förkulturinstitutioner. Elvernassamt ansvar
och inflytande i skolans arbete understryks.

mål innehållaEnligt sina skall skolan inte bara fast strukture-
aktiviteterrade kräver barnens koncentration och ansträngersom

ocksådem. Verksamheten i skolan skall tid föroch utrymmege
vila och avkoppling. Detta motiveras i läroplanen med allaatt
har behov fria formeri samtala upplevel-med varandraattav om

och händelser, liksom ochtänka bearbeta upplevelser iattser av
lugn och Gränsen mellan lektioner friaoch aktiviteter kan till-ro.
åtas årskurserna.bli mindre skarpa, särskilt i de förstaatt

målSammanfattningsvis visar övergripande förläroplanens
skolan verksamhet ha klar social prägel. Inrikt-dess skallatt en

kunskapsinhämtandeningen undervisningen innebär ochattav
fostran utveckling barnensskall mednära sammanlänkatvara av

positivamedvetenhet sin omvärld tillägnandeoch normeravom
värderingar för liv ioch sitt samhället.
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1991 54för fritidshemPedagogiskt SOUprogram
Bilaga 7

utformatsfritidshem harpedagogiska förDet programmet so-av
råd.så Inledningsvisallmäntform kallatcialstyrelsen i ettav

inriktning.bredskall hapedagogiskadet programmetatt enanges
har behovrikta sig till barnskall främstVerksamheten avsom

skolan kanhemmet ochstimulans vadoch utöverstödomsorg,
fritidshemmets verksamhettydererbjuda. Detta att ses som

såväl till skolan.fostrantill familjenskomplementär som
innehåller beskrivning barnsförsta delProgrammets aven

hu-liggerde övriga delarnai samhälle. luppväxtvillkor dagens
mål fritidshemmets peda-principer förvudvikten ochatt ange

står också förprincipernaklartgogiska arbete. Det utsagt att ar-
vägledande ävenenligt böri fritidshembetet programmet vara

för fritidsverksamheter.andra
förena till-för fritidshemmets arbete ärprinciperCentrala att

brettinriktning betonarpedagogiskmedoch somenomsorgsyn
in-ochVerksamhetens arbetssättutveckling.till helastöd barnets

utgå från temain-också ochnehåll situation habarnensskall en
karaktär.riktad

fritidshem kommeri varjeverksamhetenpedagogiskadenHur
personalens sammanväg-enligtberor, programmet,utatt se

förhållanden.utgångspunkter Dessanågra ochavgörandening av
innehållmål, verksamhetensoch arbetssätt,utveckling,barnsär,

organisatoriska förutsättningar.ekonomiska och
så sinmålen har deverksamhetför fritidshemmetsVad gäller

själ-medanpedagogiska tradition,förskolansi svenskagrund den
ålderspecifikamåste behov.till barnensarbetssättet avpassasva

och pedago-för fritidshem detpedagogiskaDet programmet
identisk lika grundsynför förskolan hargiska programmet en

utgångspunk-idémässigadevad gällerutveckling och ävenbarns
arbetet.för pedagogiskadetterna

målSå pedagogiska dei detformulerashär programmet som
möjligaskall skapa bästaverksamhetfritidshemmetsinnebär att

för varje barn kanbetingelser att
mångsidigt tankemässigaochutveckla sina känslo-rikt ocht

tillgångar
förmågahänsynsfull människa medutvecklas till öppen,en

ståndi kommamed andra,inlevelse till samverkantill och att
problemlösningarochtill omdömenfram egna

kunskap föroch användavilja sökagrundlägga attattvk en
såväl livsvillkor.andrasförbättra egna som
mål uppfylla itill närafritidshemmet strävaskallDessa att

familj hem.ochsamarbete med barnets
fritidshemmensavsnittpedagogiskal det programmets om

mål angivnafinns följandeuppgifter
fullgott sätt kun-människorGöra möjligt fördet ettatt-

föräldraroll och yrkesroll.förenana
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ochtill hemmetskall komplementFritidshemmet SOU 1991 54vara-
kulturella miljö i övrigt.sociala ochbarns Bilaga 7

pedagogiskt stöd.medoch stimulansgodFörena omsorg-
skolfria delen dagen,verksamhet till denInrikta sin samtav-

förvårvsarbetar ochlel-föräldrarnaoch ferier, närunder lovdagar
ler studerar.

närmiljökunskaputveckling och demStödja barns omge-
och samhälle.

sigtill barn finner välkulturarv och bidraFörmedla attett-
påver-iaktivt delta ochoch stimulera demtillrätta i samhället att

samhällsutvecklingen.ka
ocksådemokratiska värderingar till barnenFörmedla samt-

sådana värderingar.praktiska innebördenlära dem den av
såsom allsidigutveckling i bred bemärkelse,Stödja barns-

intellektu-fysiskt emotionellt, socialt ochpersonlighetsutveckling,
ellt.

uppväxtvillkor.minska skillnader i barnsVerka för att-
självkänsla och sinautveckla sinGe barn möjlighet att re--

surser.
sin närmiljö och dekännatill barn bättre lärBidra att-

arbetar där.finns och somvuxna som
får sinamöjlighet utvecklatill barnMedverka attatt egna-

livet tilliintressen kunna utveckla democh att senare genom ex-
kulturliv.förenings- ochempel kontakt med

närmiljöniandra verksamheterSamverka med skolan och-
påverkar utveckling.fostran ochbarnssom

mål fritidshemsverksamhetenSkrivningen i betonardessa so-
innehåll.pedagogiskaciala inriktning och breda

några särskildainte indelat iFritidshemmets verksamhet är
för personalens plane-stödämnesstruktur. Menämnen eller som

de övergripan-utvärdering arbetetbeskrivning ochring, angesav
aktivitetersamhälle. Dekultur ochde aspekterna natur, en-som

fritiddominera barns är;i börligt skrivningen programmet
alltså dessaomvärlden. Det ärutforskandelek, skapande och av

utgångspunkten förbilda själva basen,verksamheter skallsom
praktiskt pedagogiska arbete.personalens

förhållningssätt för fritidshemmets arbetssättUnderliggande
skalllekfullhet. Arbetssättetglädje, ochskall va-engagemangvara

andra aktiviteterför lek ochgruppinriktat utrymmesamtra ge
fritidshemmetsintiativ till. Förbarn själva spontant tar per-som

leda-demokratiskafungera aktiva ochsonal de skallsägs att som
demokratiskapräglastill verksamhetenvilket skall leda att avre,

respekt.ömsesidigideal, samarbete, värme och
definieraserfarenheterPersonalen, deras kunskaper och som

tillgång.viktigastefritidshemsverksamhetens
förunderlagstöd ochpedagogiska skallDet programmet vara

riktlinjer för fri-sina kommunalautformakommunerna att egna
skalllokala verksamhetentidshemsverksamheten. l den persona-
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målformuleringari sin stöd övergripandelen med dessa 1991SOU 54tur av ar-
för inne-beta fram verksamhetplaner den dagliga verksamhetens Bilaga 7

håll inriktning.och

1
Några jämförelser mellan läroplanen och det pedagogiska
programmet

Skolans läroplan och det pedagogiska för fritidshemprogrammet
båda måldokumentär centrala för respektive verksamhet. Doku-

innehåll innehållskiljer sig vad principiellt igäller ochmenten
ocksåflera avseenden. finnsMen det intressanta likheter. Jag skall

några sådanahär dessa likheter och skillnader, särskiltta upp av
är intresse för utveckling samverkan skolbarnsomsorg-som av av

skola.
Skolan har längre funktiontradition och samhällelig somen

från återspeglas ocksåskiljer sig skolbarnomsorgens. i be-Detta
målskrivningen verksamheternas och uppgifter. Skolansav ar-

betssätt och pedagogik har främst för befrämjautvecklats kun-att
skapsinlärning hos barn, medan skolbarnsomsorgen har breda-en

och socialt orienterad pedagogik förskolansmed rötter ire mera
tradition.

Läroplanen är till sin föreskrivande, detaljeradkaraktär mer
innehåll,och strukturerad vad gäller själva jämförtarbetets med

det pedagogiska programmet.
Medan läroplanen inriktad kunskapsstoff kursin-är det och

nehåll skall finnas i skolan det pedagogiskaär programmetsom
förhållningssätt,inriktat personalens principerna förmer ar-

betssättet och arbete integrationmed hög grad mellanett av om-
tillsyn och pedagogik. Skolbarnsomsorgens pedagogiskahelasorg,

ocksåarbete iär hög inriktat relationer,grad känslor och ska-
pande, har klart fastlagt gruppinriktat arbetssätt.samt ett

Det pedagogiska vikt vidlägger det ärattprogrammet stor
förhåll-personalen sin medvetna aktivaplanering ochsom genom

ningssätt utformar den praktiska verksamheten vägaattgenom
målövergripande pedagogiska principeroch med lokalasamman

behov förutsättningar.och
Läroplanen betonar skolans samverkan med övriga förresurser

ändåfostranbarns i samhället. skolan jämförtMen har med skol-
sådanbarnsomsorgen självständig iroll samverkan. detlen mer

framhållspedagogiska fritidshemmets ställningprogrammet som
komplement till hemmet respektive Somskolan. gäller det-sett

också principer för själva det inre arbetet i skolbarnsomsorgen.ta
övergripandeI läroplanens och det pedagogiska programmets

mål ocksåfinns intressanta likheter det kan värt attsom vara
framhålla. tidigareDet är nämnts grundsyn vad gällersom samma
barns samhälleliga kvalificeringutveckling och kommer tillsom

Båda måldokumentenuttryck i dem. betonar verksamheternas
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Båda skall stödja familjensamhälleliga anknytning och öppenhet. SOU 1991; 54
också föräldrarna olika formerstöd Bilaga 7samt av samver-av genom

Såväl övrig skallkan dem. skola skolbarnsomsorg över-med som
föra samhällsideologi i demokratiskapositiv grundas vär-en som

påverkantill barns utveckling skallderingar barnen. Denna
anspråk olika derasske bred bas i aspekteräven tar ut-som av

såvälveckling, emotionellt intellektuellt skolan liksomletc.som
målenför fritidshem betonar barnen skall göras delaktiga iatt

genomförandeoch aktivt med i planering och olikavara av
utifrån Såvälsinaverksamhetsmoment intressen och behov. lärare

påverkansrollfritidshemmets personal har aktivsom en som pe-
dagoger.

Sammanfattningsvis flertal viktiga likheterkan sägas ettatt
målenfinns övergripande i Skillnadernamellan de dokumenten.

innehållsmässiginnebär främst graden struktur, betoning samtav
Utifrånpedagogiskauppläggning det arbetet. pedagogiska ut-av

gångspunkter emellertid likheterna, iöverväger särskilt grundsy-
Principerna pedagogiskaverksamheten. i det programmetnen

för fritidshem knyter till och fullföljer de finns i det peda-an som
gogiska för förskolan.programmet

Begrepp för helhetssyn pedagogiskadet arbetet i
skola-skolbarnsomsorg

Principer för det pedagogiska arbetet inom skola-sk0lbarnsom-
måste utgångspunktsin beskrivningari hur verksam-tasorg om

påverkaheten utformasskall och hur den skall barn. För detta
behövs antal begrepp koncentrerat ochett ett pregnantsom

förståelsenkan bygga samladesätt den verksamhetens in-upp av
nehåll och inriktning. Sätten hantera dessa begrepps innebördatt
i det praktiska arbetet kommer bygga pedagogernas kom-att upp
petens.

några sådanaskall härJag grundläggande begrepp tillta upp
ocksådiskussion. Det skall sägas vad här inte haratt tassom upp

ambitionen uttömmande skall underlagatt utanvara mer ses som
innehållför fortsatt diskussion begreppens och deras betydel-om

för utveckla vardagsarbetet.attse

Inlärning-utveckling

Relationen mellan inlärning utvecklingoch grundläggande iär all
pedagogik. Av tradition förknippas skolan med inlärningsteo-ett
retiskt perspektiv. iDet är skolan barn skall lära sig vissasom

innehållidentifierbara kunskaper, kan kontrolleras och vär-vars
deras. förskolaBarnomsorgen, fritidshem,och har utvecklings-en

framhålls.psykologisk grund. Det är barnets utvecklingegen som
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Som tidigare tagits innebär detta sistnämnda synsätt kun- SOU 1991 54attupp
fram iskap växer växelverkan mellan barnet och dess omgivning. Bilaga 7

måldokumenten återfinnsSom i diskussionen des-settnyss om
isynsätt även dem dock klart betonat i det pedagogiskasa mer

någotför fritidshem. Utveckling är kommer in-programmet som
ifrån barnet och sker naturligt och sätt. Driv-ett spontantsom

såkraften bakom utveckling den kapacitetär säga finnsattsom
målinriktadinom individen själv. främstInlärning sker ak-genom

tivitet och Grundenstimulans. för inlärning aktivär övning.yttre
Då förmågorbarnets faktiska ökning sina blir of-detser av

svårt hänföra till antingendenna utveckling eller inlärning.attta
För del barn behövs inlärning det sätt här tagitsen som upp.

andraFör kommer det hela icke i förväg förutsett isättett
form utveckling.av

För det pedagogiska arbetet i heldagsverksamhet det vik-ären
utgå fråntigt inlärning och utveckling hänger näraatt att sam-

Bådemed utveckling inlärningoch varandrasärvartannat.man
förutsättningar. Inlärning och utveckling sker hela tiden formi av

långsiktigt formakommer barns hela uppväxt.atten process som
måsteFör utvecklas lära sig saker. utvecklingDennaatt man nya

i sinskapar bättre förutsättningar för ytterligare inlärning.tur
Enligt moderna inflytelserikaoch utvecklingsteorier inlär-ses

något föregårningen vilket utveckling. för den praktisktMensom
påvensarbetande pedagogen blir detta bara strid skägg.en om

förhållandeHur utveckling betonas i till inlärning kommer
påverka förhållningssättemellertid vilket pedagogen har tillatt

Sesbarnet. barns utveckling det viktiga blir peda-mestegen som
förhållningsätt Måletstödjande och avvaktande. är ska-attgogens

såfrirumöppenhet och för barn deras utveckling obe-attpa
Dåhindrat kan fram. inlärningen betonas blir det pedago-mogna

förhållningssättetgiska aktivt och syftar till stimulera barnatt att
nå ökad kunskap.

framhålla frånDet viktigtär samtidigt inlärningenatt att som
omgivningen blir förutsättningen för utveckling reduceras inte

någotbarnet till passivt objekt formas helt efter omgivning-som
förmågasignaler. Tvärtom är barns bygga kun-attens egen upp

meningsfullskaper och skapa struktur i tillvaron avgörande. Sett
detta sätt barnet inte självklart färdiga kunskaper, fö-övertar

reställningar handlingsmönster.och blir denBarnet ettsom
såsjälvständigt tar insätt, säga omgivningen och därmed iatt

förståelsesitttakt bygger tänkande och omvärlden.egen upp av
förståelsen utvecklingDet detta samband mellan och in-är av

lärning grundläggande för pedagogiska kompe-bör densom vara
sammanhålleni skola omfat-och skolbarnsomsorgtensen en som

både för- eftermiddag.ochtar
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sinaökarutveckling blir barnetinlärning ochResultatet attav
förmågor andra 0rd alltblir medi avseenden. Barnetolika mera

innehåller kunskapdennakunskap. MenKompetenskompetent.
utifrånförmåga vadockså handlaaktivtmedförknippadär att

association medan kompe-teoretiskKunskap kan hakan. enman
förmåga. handlarKompetenspraktiskinkluderar atttens om

förhållande omgivningen.tillaktiv ikunnakorrekt sättett vara
innehåller också karakteristi-personligatill delKompetens en

mått uppfat-ochsjälvförtroendevisstexempel haka, till ettatt av
något visst avseende. lnom kompetens-kunnig isig självta som

alltså sinaökningflertal barnssammanfattasbegreppet ett avav
förmågor.

tillstånd. finnsDetinnebär inget absolutkompetentAtt vara
träning ochvilka kan utvecklasgrader kompetens,olika genomav

förståelsen hurmed ökningkombineratstimulans, manomav
förmåga. På sägasdetta kan kompetensanvända sin sättkan vara

efternågot vilja fortlöpande strävaligger bakom barns attattsom
något motiverandeklara blirkunnaupptäcka omvärlden. Att av

förmågan använd-förbättra och prövaför vidare ochatt nya
förmågan.ningsområden fort-roligtför erövrade Det ärden att

något sakerkan vissaredanlära sigsätta att om.manmera om
förmågaockså tillDå förstärks derasökar,kompetensbarns

ocksåpåverka Därmed blirsin omgivning.självständighet och att
någotfrihet,frigörelse ochförutsättning för ökadkompetens en

från till blibarnkarakterisera utvecklingenbör attatt varasom
vuxen.

Utifrån beskrivs blir detkortfattatprinciper härde ensom
skola-skolbarnsomsorgför samverkandenyckeluppgift ut-atten

innehåll sådant teori ochsättsitt pedagogiskaforma attett
kunnaFöri utvecklingen barns kompetent.förenaspraktik attav

måste motsvarandehauppgift pedagogen självgenomföra denna
förmå sinförmåga relaterai bemärkelsenkompetens attatt vara
och tvärtom.till praktiskt handlandeteoretiska kunskapmer

Arbcte-Iek-inlärning

sig,två för vad de lärbarns verksamhetviktigaste formernaDe av
pedagogiska BarnLeklek och arbete.är stora resurser.rymmer

ocksåinnehåll vad gäl-ochTill sitthela sin uppväxt.leker under
blir. Un-leken karaktär äldre barnetformen ändrarler själva

tonåren och symbo-alltmera abstraktblir lekender tiden närmast
ifrån varitutsträckning hatidigare ilisk till sin karaktär storatt

sig barn användaGenom leken lärregler.inriktad roller och
ocksåförmågor blirlustbetonat sätt. Lekenfritt ochsina ett

jämnåri-såvälrelationerna till andra,sätt prövaett att vuxna som



ocksåGenom upplevelser de haftkamrater. lek bearbetar barn SOU 1991 54ga
förmågadet känslomässiga planet. leken barnet sinl övar även Bilaga 7

blir medtänka. Utan hjälp leken tänkandet ytligt och störs-att av
sannolikhet fullvärdigtinte socialt utvecklat sätt. Barnetta ett

verkligheten,binder i leken sin inre värld med den yttresamman
så båda börja integreras harmonisktvärldarna kan sätt.att ett

sådant förmårGenom leka kan barn uttrycka de inte kläävenatt
i 0rd.

ocksåSett ställs krav inför-detta sätt pedagogen att vara
stådd ståndmed hur barnen i leker isamt att attgruppen vara
tolka lekens betydelse för individen och Leken är spon-gruppen.

också Påhela koncentration.kräver barnets detta sätttan men
enaståendeblir form för internalisering värderingar ochden en av

beteendemönster. sociala lekar, typiskt exempel rollek, lär sigl är
fungera tillsammansbarn vad det innebär med andra och attatt

förhållande ocksåha vissa uppgifter i till dem, Leken barntränar
för livet gripa inlärningsuppgifter.hur de i bäst kan sigsenare an

uthållighetTill envishet för förverk-exempel det krävs och attatt
förmåga.någonliga för utvecklavad vill, eller attman

blir viktig hitta balansFör pedagogen det uppgift denatten
krävs för använda leken inte innebärsättatt ett attsom som

hans eller hennes agerande leder till lekavbrott och frustration,
påverkasamtidigt lekuppgiften kan under-attsom man genom

förhållningssättstödja barns lärande önskat barnsätt. Det som
har till iuppgifter situationer lek värde kunnaär attstortav av
använda i det övriga pedagogiska arbetet.

Arbetet, antinget det utförs barn, viktigeller ärav vuxna en
grund för inspiration för rolleken.till lek. Detta gäller särskilt

förståBarn behöver i principerkomma kontakt med och lära sig
bakom Genom arbetsuppgifterarbete. kontakt med autentiska

såkan barns lärande befrämjas i praktikensätt de tränaratt
sig Ge-klara de i livet.sedan kan haatt moment nyttaav som av

uppmärksamma arbetet pedagogisk metod kan ock-attnom som
så barn delaktiga i förgöras olika delar skolbarnsom-ansvaret av

hållavardag, till exempel ordning i lokalerna, sköta väx-sorgens
mellanmåli ordninggörater, etc.

mångaGränserna mellan arbete lek flytande i situatio-och är
PåinspirerasLeken arbete och arbete leken. bil-sättner. av av

arbete-lek tillsammans viktig för justdar bas inlärningen
bådagrund verksamheterna finns i situation.attav samma

Helhetssyn

helhetssyn tidigare kanskeBegreppet är, dennämnts, mestsom
utgångspunktengrundläggande för pedagogisk verk-samladen

ocksåsamhet inom skola skolbarnsomsorg. övrigt föroch För
barnomsorg-skola.samverkan inom hela sektorn Begreppet ihar
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sig själv positiv innebörd. Men det är viktigt ställning till SOUatt ta 1991 54en
vad ska inom helhetssynen. Dels kan helhetssyn Bilaga 7som rymmas
innebära de arbetar i verksamheten i skola, skolbarnsom-att som

barnomsorg hänsyn till barns hela situation, dess socialatarsorg,
utvecklingsnivåmiljö, påverkasoch förutsättningar för denatt av

framgåttverksamhet vistasde Som vad här skrivits lig-av som
begreppet helhetssyn bakom motivet ha samlad skola-attger en

skolbarnsomsorg måloch skapa för offentligallatt gemensamma
socialisation barn i form skola-barnomsorg.av av

ocksåHelhetsyn kan syfta hur formiresurser av personer,
fysiska och organisatoriska förutsättningar skall i samladenses
verksamhet. l detta perspektiv innebär helhetssynen samtligaatt

till för målär fylla verksamhetens övergripande ochattresurser
således kan användas samlat och flexibelt. Vad gäller det pedago-
giska sådantarbetet skall ipersonalen konsekvens härettav syn-

hasätt för barnen under hela dagen. Verksam-gemensamt ansvar
heter med olika grad struktur, ställer skilda krav barnsav som
koncentration och ansträngning skall därmed till samladvarvas en
enhet, vilken skapar balans mellan planerat lärande frihetoch etc.

ocksåHelhetssynen såinnebär långtverksamheten möjligtatt
knyts till närmiljön, de och karakteristika finns där,resurser som
till exempel kulturella yttringar, historiska traditioner och lev-

måste målennadsmönster. Självfallet sådanför samlad verk-en
utgå frånsamhet helhetssynen ocksåoch det ställs krav de som

arbetar sådan.proffessionellt där omfattaatt en

Lärande

frånTill skillnad inlärning, associationen till barnatt tarsom ger
till sig återgevisst faställd stoff och lär sig det, innebär läran-ett

innehållerde dynamisk kunskapsväxt i aktivten mer syn som
samspel mellan individ och omgivning. Vad sigbarnet lär ärsom
lika mycket resultat vad hon eller han förskapar kunskapett av
inom sin utifrån.vilket stoff kommer Lärandeperson, som som
innebär i förståelsedetta perspektiv barns reflekterade feno-av

företeelseroch i såledesomvårlden. Lärande inbegripermen
förmågor.barns sinnenalla och gårKunskap hur lärande tillom

visar det först innehålletär individen reflekterarnär över i detatt
skall förstårläras han eller hon verkligen innebörd.desssom som

sådanOm inte reflektion vilketsker, innebär detatt nya som
skall läras ställs i relation till den redan befintliga kunskapen, har

svårt förståbarnet det isätt än barnet bästaatt annat attnya
förmågan återgefall har det korrekt. Ett fullgott inne-lärandeatt

förstå någotbär barn lär sig bättre tidigare.sätt änatt ett
alltsåLärandet vilkenprocessartad kunskap,rymmer en syn

tidigare diskuterats. Kvaliteten i relationen pedagog-barn kommer



utveckla kun- 1991 54SOUmöjligheterockså för barnsavgörande attatt vara
Bilaga 7skap.

sig läralnlärningsattityd lära auan-

vadförrollsig spelarlärahar tillinställning barnVilken storatt
förstår sina kun-ökavärdetOmsig. barnrealiteten lär attde i av

singlädjenuppleversystematiskt sätt och attskaper seavett
helamedgöraförmåga harlärandet. Dettaunderlättasöka, att

då minstinteochformaskunskapendensituation därden nya
skall läras.förhållningsätt och dettill barnetpedagogens som

motivation tillöka barnsärHuvuduppgifter för pedagogen att
möjligt.maximaltlärandegörsituationlärande och skapa somen

exempeltillförmåste sig läsaroligt läradet är attBarn attattse
SomTVförstå utländskaoch etc.skyltarkunna programse

ikunskapsinmåste tillfälle prövabarndiskuteratstidigare att
mås-förmåga Iblandsuccessivt ökar.derasför hurvardagen att se

försiglärtharbarnet attvisa vad det ärpedagogente som
gällerDetlärandet. ettmedvetenheten attdärmed öka om

del kanför barnetsinlärningsystematiskvisakonkret sätt varaatt
Då ökarmål kunskapen växermotiv.ochdessvärdefull för egna

sig iorienterafrittockså, tidigare kompetensennämnts, attsom
i omvärlden.skertill vadställningoch ta som

klimatkänslomässigadetochtill lärandeattitydPedagogens
vilken in-förbetydelseavgörandedet, ärförknippas med avsom

pedagogenblirHärbarnet.skapas hoslärningsattityd ensom
deunderbetydelsefullsärskiltärför barn. Dettapraktisk förebild

identifikationsgestalterdå positivaskolåren behovbarnsförsta av
be-verksamhet harklimatet ikänslomässigaHela detär stort. en

formas.inlärningsattitydenför hurtydelse

betydelseUtmaningars

kapacitet.deraslärande ärbarnsstimulera att utmanaEtt sätt att
därsituationermedvetetpedagogeninnebärDetta arrangeraratt

förmågaderasinnebäruppgifterinför lösa attbarn ställs att som
insiktvisa sinblirför pedagogenUtmaningenexpanderar. att om
svår. Ge-lagomkompetensnivå uppgiftengörabarnets attgenom

för-sinaökainlärningsuppgiften skall barnetlyckas medattnom
hardetnågot upplevasjälvklartmåga, samtsig attdvs. lära nytt

förut. Samtidigtkunderedanvadkunskap tilltillkommit manny
där-så svår helt ochmisslyckasfår barnetuppgiften inte attvara

spänningDennågon inte erhölls.kunskapmed upplever att ny
dentillgränsenliggeruppgiftlösadet innebär att somensom

med den.också ituförmågan motiverande förär att taegna
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sådanasig klara här utmaningar bliAtt lära och kom- SOU 1991 54av mer
också något påverkar individens hela bild sigärpetent Bilaga 7som av

själv och upplevelse välbefinnande. Genom behärskaattav ny
så till sinkunskap och göra den ökar barnetssägaatt trygg-egen,

finner i sin kunskap. sighet. Det trygghet Lära klara av en upp-
gift och bemästra situationer successivt blir kompli-att som mer

ocksåcerade stärker barns självuppfattningar och skapar posi-ett
självförtroende inför kommande uppgifter.tivt

Avslutning

principer här diskuterats för detDe begrepp och gemensam-som
innehålletpedagogiska i heldagsverksamhet för barn in-ärma en

åtskilda. med varandra och bildarTvärtom hänger dete samman
målkan användas för forma övergripande förmönster attsom

framtida i ochden verksamheten skola, skolbarnsomsorg barnom-
anspråk någonVad här tagits integör attsorg. upp varasom

Säkerligen finns andrakomplett lista begrepp och principer.
förts fram, vilkanyckelbegrepp med anknytning till de härsom

målen framtidenskan bilden för skola, skolbarnsomsorggöra av
och barnomsorg komplett.mer

enligtSammantaget bildar principer här tagitsde upp,som
pedagogiskamin uppfattning viktiga byggstenar för forma detatt

i framtidaarbetet verksamheter.

Några principer för det pedagogiska arbetet

föregående någral de avsnitten har övergripande principer för in-
nehållet i samlad verksamheten inom skola och skolbarnsom-en

tagits Nästa naturliga blir därefter närmaresteg attsorg upp. se
sådandet inre pedagogiska i här samlad verk-hur arbetet en

alltsåkan utformas. vilka verksamhets-samhet Det handlar om
mässiga avtryck de pedagogiska principerna iavsätter var-som
dagen.

utgångspunkterna delikhet med de övergripande hängerl
utsträck-principer här med varandra. ltas storupp sammansom

Ibland överlappar dening bygger de och förutsätter varandra.
innehåll. ändå redovisa demjag har valtvarandra til sitt Men att

presentationunderlätta tydligrubrikter förunder attseparata en
diskussion dem.och av

Mål målstyrningoch

mål princi-deStyrningen verksamheten via ochden samladeav
inledandeförknippade med detta i deär togs ett avper som upp
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återge bakom den.grundtankarna SOU 1991 54bara häravsnitten. skallJag
centralaformuleradeMålstyrningen det finns klart Bilaga 7bygger att

i verksamheten.mål förverkliga lokaltmöjligaskall attvarasom
förutsätt-så lokalasig beroendeskiljakanSätten göraatt

målen Utvär-möjliga utvärdera.skallcentralaningar. De tttvara
till likvär-belägga och rättensyfta tillderingen skall garanteraatt
skall ock-Utvärderingenkvalitet.med godutbildningomsorgdig

innehåll förändrasså verksamhetensför hurvärdemätarevara
någotinnehållet i utvärderingen ochtid. Självautvecklasoch över

återkommermålstyrt tilljagifunktiondess systemettmer om
längre fram.avsnittunder separatett

målstyrningen skall fungeraFörutsättningen för avsettatt
arbetet ärför det praktiaskapedagogernasätt är att ansvararsom

med denpersonliga värderingsgrundsinmed och delarförtrogna
mål.finns i centralasom

målockså förstå centrala ochvärdetskallPedagogerna varaav
verksamhetsmål. Genomstånd till lokalademtill brytai att ner

sådanamål dagli-detdvs. skalloperativaformulera styraatt som
kedjacentrala, bildas deni dearbetet grundas somsomga

arbetet.skall styra
ståndmålstyrningen till aktivt arbe-krävsskall kommaFör att

in-Vardagsarbetetesi verksamheten.arbetarbland alla dete som
måste moti-nehåll tydligt ochsikt planeraseller längrekortare

målförhållande finns Arbetet medi till de attuppsatta.somveras
ocksåmål viktig del självadärmedoperativa blirformulera en av

ocksåMålen stimulerakan därmedplaneringen i arbetslaget. ut-
bemärkelseni denprofessionellas kompetensvecklingen de attav

motiverade insatser.i planerade ochtydliggörsdenna
också målenPå förarbetsinsturmentaktivablirdetta sätt pe-

någotsig inte tilloch inskränkerdagogerna ettatt somvara
finns i bakgrunden.luddigt medsätt

blandprofessionell kompetensarbetssätt förutsätterDetta pe-
mål, utvärderingformulering ochmedarbetadagogerna att av

frånmåltransformatöruttolkare ochblirPedagogensdem. av
nivån.centrala till lokaladen

Målstyrningen professionellafrihet för deskall innebära stor
får enlighet med vadför arbetsuppgifterna ilösaattansvarsom

målstyrningen peda-bemärkelsen innebärplanerats. l den attsom
får tillsjälvständig roll, kopplat större eget ansvargogen en mer

jämfört med hur det i regelstyrt system.ut ettser
sådanPå ställssjälvständig och medveten pedagog storaen

förmåga arbetafärdighetmetodiska insikter ochkrav attsamt
ändå hålla principer.flexibelt med fast vid planerade

ocksåmålstyrt tillskall stimulerafritt arbetssättEtt och att
iimpulsersjälvständigt utveckla och arbetssätt ochpröva var-nya

såledesmålstyrning lokaltbördagen. Principen uppmuntraom
profes-detta Öka denoch efterutvecklingsarbete sträva att genom



relation till verk-insikter och kompetens i de behovsionelles SOU 1991 54som
deras familjer.skall tillfredställa hos barn ochsamheten Bilaga 7

pedagogutmärker professionellVad en

inom skola-skolbarnsomsorgför heldagsverksamhetenAnsvaret
målstyrtligga den professionella pedagogen. lskall ett system

kvaliteten.han i praktiken blir förblir det hon eller garantensom
då för professionellevad det är utmärkande denMen är som

utgångspunkt sinpedagogen En viktigt är pedagogenatt genom
föreskriven ochgrundläggande utbildning samhälletav gemen-

yrkeskategori tillägnat sigför alla tillhör viss harsam som en
färdigheter och teoretisk insikt i vad det innebärpraktiska att ar-

inom yrket.beta
tillsammansGenom sin utbildning och via det dagliga arbetet
yrkesidenti-professionella pedagogen utvecklatmed andra har en

pedagog.sig självDet vill såga, hon eller hantet. somser
utvecklingspsykolog, Erik Homburger Eriks-framträdandeEn

beskrivit identitetens utveckling därhar treprocessson, som en
förhållanden tidigare identifikationer,viktiga integreras. Dessa är;

kompetens och framtida aspirationer. Detta gällernuvarande ur-
sin identitet, enligt minsprungligen barns utveckling ägerav men

uppfattning, princip betraktat bärighet hur utveck-ävensom
bådelingen tidigare ideal, vadyrkesidentitet sker. Pedagogensav

idémässigt,gäller blir tillsammans med bildenoch avpersoner
förmågan, dåden nuvarande de ställs i relation till ambitionerna

någotför hur pedagogiska uppgiften skall kommerden lösas, som
pedagog.forma bilden vad innebärdetatt attav vara

professio-Pedagogens arbete innebär hon eller han gör sinatt
till sin Som tidigare diskuterasnella kunskap delen av person.

ligger i linje med kunskap identitetendetta som process.synen
personligheten.pedagog blir del denävensom en av egna

På gång professionelladetta sker blir pedagogenssamma som
förhållningssätt utifrån sinviktigt. Pedagogen blir den som pro-
fessionella roll har för behandla alla likvärdigtatt ettansvar

och hänsyn till olika barns förutsättningar i vardagen. Försätt ta
måste förmågankunna pedagogen till reflektiongöra detta haatt

Förmåganoch distans till sitt till reflektion ochagerande.eget
självvärdering blir grundläggande del den professionellaen av
kompetensen.

Reflektionen förutsättningen för se bak-blir kunnaäven att
om vad situationer. Se verkligenhänder i olika vadsom som
sker i det ske, blir urskilja ochsätt mönsterett att ut-som synes

förståelsedjupareveckla verksamhetens pedagogiska kvaliteter.av
professionellaDen yrkesrollen innebär insikt i be-även en

förmågagränsningarna den kompetensen. innebärDettaav egna
identifiera sina yrkeskunskaper och dem i för-kunna avgränsaatt
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Sådanhållande till avgränsning och medvetenhet denandra. 54SOU 1991om
förmågan förutsättning för utvecklablir viktig Bilaga 7att sam-egna en

sin i inomoch realistiskt del helhetenverkan med andra se egen
verksamheten.

fårsådan professionell yrkesrollGenom utveckla häratt pe-en
tillåterdagogen den honom eller hennebastrygga att agerasom

sjävständigt och kunnigt i relation till andra.sättett

vidgadEn pedagogroll

Förändringarna pedagogiska iden verksamheten skola, barn-av
ocksåoch skolbarnsomsorg innebär förändringar i arbets-omsorg

för framtidensättet pedagogerna. l kommer flera olika yrkeskate-
gorier med pedagogisk grundkompetens inomarbetaatt ovan

Gemensamtnämnda verksamheter. för blir emellertid,dessa en-
ligt min uppfattning deras yrkesroller kommer berörasatt att av

så påtagliga.förändringarna konsekvenserna bliratt
Så här kommer, enligt uppfattning,min framtidens yrkesroller

pedagoger inom skola, barnomsorg och skolbarnsomsorg attsom
utvecklas.

beståndsdelarnaEn de grundläggande i framtidensmestav pe-
dagogiska kompetens medvetenhet sin insats i relationär om egen
till barns, familjens och samhällets behov. innebär peda-Detta att

ståndhar kunskaper eller i tolkagör honom henne attgogen som
samhällsförhållanden såbarns behov, familjens situation och att

förhållandenmetvetenheten sambanden mellan för-dessaom
stärks. l den här bemärkelsen i bild-är pedagogen person somen
lig bemärkelse hand leder hjälperbarnet i samhället ochut-
det förhållandetolka de sociala sammanhang ochatt som man
stöter där. Som tidigare krav pedago-nämnts ställer detta

aktiva förhållandetillägnande insikt i deegetgens somav man
skall hjälpa förstå.barn att

l det dagliga arbetet skall teori praktik.pedagogen förena och
Kunskap kan antingen huvudsakligen andradet ellervara av ena
slaget, dvs. antingen teoretisk eller praktikt orienterad. Men teo-
retiska kunskaper innehåller praktiska inslag och konsekvenser,

gång innehållerpraktiska kunskaper teoretiskasamma som
och konsekvenser. Det blir viktig uppgift för pedago-moment en

i sitt påvisadagliga arbeteatt sambanden mellan teori ochgen
praktik. Självfallet kräver sådandetta för-pedagogen själv haratt
måga förstå förhållendet teori-praktik utbildningoch i sinatt

i den professionella såvälutvecklingen inkluderarsamt egna teo-
retiska praktiska kunskaper.som

sådantKonsekvenserna arbetssätt skisseras blirettav som ovan
det vardagskunskpenär ligger till för det pedago-grundatt som

sågiska arbetet. Kunskaperna finns redan i omvärlden, sägaatt
ingåromkring barnen i de sociala mönster de Pedagogensrunt
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omfatta 541991till SOUbarnstimuleraochdessa atttydliggörabliruppgift att
också något i denbetonades Bilaga 7förhållningssättDettadem. somvar

Settkunskapföregående disksuionen process.somsynenom
från övri-något skilt barnsintearbetepedagogensärdetta sätt

sinökarbarngöri den,viktig del attblirvardag, somutan enga
förståförmåga helheten.att

enligtskerför barnkunskapsutveckling ettmedmedArbete
ikunnande sättsslagsolikai formsådant bästsynsätt atthär av

tidspe-längreunderutvecklaskanochsamband med envartannat
praktiskaochteoretiska momentriod, där varvas.

framtiden börnödvändig. lså formenärarbeta temaFör att
temaarbetenverksamhetutgångspunkten för pedagogens avvara

olika slag.
principerenligt depedagog,framtidenskommer somFör barn

Peda-samarbetspartner.framstå ochförebildhär atttas somupp
självaför hur barnförhålla bildar mönstersigsätt attegetgogens

tillde harinställningoch vilkenförhållande omvärldentilliär
för barnutsträckningi högförhållnden gäller attDettai den. ge

nyfiken-kunskapsutveckling ochförhållningsssätt tillpositivtett
möjligheter.omvärldensupptäckahet att

frånavskiltintetidigare nämntsär,arbetePedagogens som
arbe-kunnaFörtvärtom.såsom den,upplever attbarnvardagen,

så sigtillägnarbarnkunskapintegreraoch attsättöppetettta
medså arbetarpedagogenkrävsvidaredenutvecklar attden och

tillbegränsatfysisktinte ärarbetetinnebärDettahelheten. att
måste arbetapedagogenTvärtomsituationer.ellervissa lokaler

Här är detsammanhang.socialahela barnsinriktningmed en
olikaunder demed barnetkanpedagogenfördel att varastor

exempel i skolatillunder dagen,isigbefinnerdetsammanhang
skolbarnsomsorg.och

genomgår föränd-fortlöpandesammanhangiArbete ett som
sinutvecklatidenhelaockså pedagogenkravställer attringar

organisa-viktigtdetkunskapsprofil. Här ärförmåga attochegen
sådan utvecklingprofessionellstödjahar ge-tionen attresurser

tillmöjligheterfortbildning,formiinsaterolika typer avavnom
utvecklingsarbetelokaltdeltagande i etc.

detför arbetetinriktningdennainnebär attSammanfattningvis
nämndestidigareSompedagoger.de ärkravställs stora som

tillgå inriktning iolikamedpersonalfinnsdet attförutsätts att
tillgodoseförtillsammansarbetar attyrkesprofil ochsin som

ifinnasskallskillnaderVilkakompetsutveckling.helabarns som
skallyrkeskompetenspedagogisksådant gällervadarbetslagett

skillnadernabara konstaterahär, attinjag inte nämare utan
hel-inte och harkanAllahelheten.måste tillgodoseförfinnas att

förmåga allt.görainteler att
yrkesskicklighetenpersonligadenkommerframtiden pe-soml

detillgodoseförrollframträdandeallt attspeladagog att meren
samhället.iinlemmandeungdomarsmål ochför barnformassom
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Förstå barns behov individen i SOUgruppen 1991 54-
Bilaga 7

Helhetsynen ståbarns behov skall i fokus för det pedagogiska
arbetet. Alla barn har unika behov hänger med de-som samman

situation utvecklingsnivå.och Dessa behov blir särskilt tydligaras
i relation ingårtill den de Pedagogens uppgift ärgrupp att ar-
beta med barnet långtindivid och möjligt hänsyn tillsom ta

utgå frånoch hur hon eller han tolkar barns specifika behov. l
detta sammanhang blir det viktigt ha kunskap hur barnsatt om
behov sig uttryck. Vilken balanstar skall finnas mellan aktivsom
stimulans, påverkanstöd och struktureradomsorg, etc.

I skola, barnomsorg och skolbarnsomsorg finns barn tillsam-
med andra i tiden. måsteDärförmans merparten peda-grupp av

förmågaha använda påverkans-positivattgogen gruppen som en
källa för barn. Ett gruppklimat, där barn kännergott sig trygga
och bekräftade är, tidigare nämnts, avgörande förutsätt-som en
ning för kunskapsutveckling. Pedagoger bör medvetnavara om
vikten samspelet mellan barnetatt och ochav hurse gruppen

påverkardetta såväl individen helasom gruppen.
Vissa barn har behov stöd och sådanastimulans.extra Förav

barn är det avgörande arbetslaget diskuterar sig framatt till och
bestämmer vilka resursförstärkningar, inifrån eller utanför det or-
dinarie arbetslaget är nödvändiga.som

Föräldrasam verkan

Föräldrarna och familjen påverkanskällanär den främsta för bar-
Föräldrarnas förhållningssättnet. till skola och barnomsorg kom-

påverka hur barnatt upplever situationenmer där. Den viktigaste
samverkansparten för pedagogen är barnets föräldrar. Samverkan
med föräldrarna kan praktiskt utformas mängd olika sätten
beroende föräldrarnas behov och resurser.

Den enklaste form föräldrasamverkan är informationav om
verksamhetens innehåll och inriktning. Därefter följer antalett
gradvis ökande former för föräldrars inflytande och delaktig-
het i arbetet. Pedagogerna måste regelbundet för deta attansvar
träffar föräldrar för diskutera arbetet påverkasatt och hur barnen

det. l detta måstesammanhangav föräldrarna tillfälle ak-attges
påverkativt verksamhetens utformning kortare eller längre

sikt. Dock inom de sätts för uppfylla deramar övergri-attsom
målen.pande Pedagogerna skall även bedöma hur familjens re-
bäst kan till försurser tas delta i arbetetatt utvecklavara samt

innehåll.dess Här är det intresse vilka specialkompe-attav se
finns blandtenser föräldrarna ochsom kan komma verksam-som

heten till del, till exempel musik, hantverk, konst, foto etc.
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ocksåDet är den professionelle pedagogens uppgift balan- SOU 1991att 54
fråninflytandet såföräldragruppen det kan in ivägas densera att Bilaga 7

planering görs arbetslaget.som av

Tema

Arbete med följdriktigär konsekvens den kunskaps-tema en av
och inriktning arbetet hittills här tagits Tema ärsyn av som upp.
längre sammanhängande i detett pedagogiska arbetetmoment

så innehållerär planerat det olika slag kunskap,attsom teore-av
tiskt och praktiskt. Genom arbeta temainriktat möjlighe-ökaratt

någoninsätta del kunskapenterna iatt störreettav samman-
hang. l temaarbetet kan hela arbetslaget samverka, till exempel i
olika aktivitetstationer, göra tidningar och andra publikationer,

ocksåTeman kan planeras ietc. samarbete med barn och föräld-
Pedagogiskt den främstaär förtjänsten med detsettrar. tema att

möjlighet för barn och kanske även för de vuxna integre-ger att
kunskap i naturliga sammanhang och därmed öka förutsätt-ra

ningarna för förståelsereflektion och djupare innehålletför i visst
stoff. I själva formen ligger gruppinriktat arbetssätttema ett som
är åldersblandadväl till exempel för verksamhet. Genomavpassat

kan barn samlas under längre tidteman i funktionella arbetsgrup-
ocksåvilket bidrar till motverka riskerna för splittradper att en

fragmentariskoch situation i den dagliga verksamheten. Genom
arbeta förmågamed kan barn öka sinatt koncentreraterna sigatt

på större uppgift, många.bygger deltagande Dettaen som av
kan i sin bidra till svårigheter bihållamotverka de medtur att att
koncentration inför mångastörre uppgift barn i dagen som upp-

sådantvisar. l ocksåarbetssätt finns rikaett möjligheter knytaatt
till verksamheter och traditioner i närmiljön och därmedan ver-

ka för göra arbetet öppet omgivningen.att motmera
Genom arbeta med kan arbetslagetsatt teman samladeegen

kreativitet kompetensoch komma till sin fulla rätt. Planering, ge-
nomförande och utvärdering är och viktigteman stor utma-av en
ning för de professionella pedagogerna.

Arbetslag

Arbetet i framtida samlad verksamhet skall, förut tagitsen som
bygga beståarbetslag. Detta skall pedagoger med olikaupp, av

yrkesmässig profil Påoch grundutbildning. detta finnssätt flera
tillsammans kan samlat för hela dagen.ta Ar-vuxna som ansvar

betslaget är naturlig plattform för planering, genomförandeen
och utvärdering det pedagogiska arbetet.av

Tillsammans ingårkan de i arbetslaget göra densom mest
lämpliga ansvarsfördelning efter de behov finns i verksamhe-som
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skall 1991 54bakom arbetet SOUPrinicipen attfamiljer.ochhos barn varaten,
da-någon underverksamheten Bilaga 7delförhuvudansvaretäven avom

så alltid flerfinns detnågon enskildligger vuxnapersongen
förförutsättningarsådan skallpartillgå. situationEn merenatt

vilken byggerheldagsverksamhet,flexibeldynamisk och en
mellanbarn ävenochmellanmångfald relationer samtvuxnaav

ingår i arbetslaget.dem som
grundläggan-arbetslagetutgörenskilde pedagogen ettFör den

trygghet ikännaför kunnablir basenDeti arbetet.stöd attde
Genomyrkeskompetens.sin attkommunicerayrkesrollen och att

grund-vilka harmed pedagogerna,tillsammansarbeta en annan
också peda-förforumyrkesprofil bliroch ettutbildning gruppen

förhål-yrkeskunnande isittutvecklakommunicera ochattgogen
dynamiskt inom laget,samarbetaGenomandra.lande till sam-att

erhålla denförgrundenläggsinformation,utbyta attochplanera
målen.övergripandei debarn betonashelhetssyn som

fleramedsituationblir tardelbarnensFör ge-vuxna somen
också för hurförebildför arbetet ett gott samar-mensamt ansvar

viktigaSådana modelleffekter är attutvecklas.kan upp-bete
arbetslaget.inomoch utvärdera ävenmärksamma

förframträdande faktorblirandramedSamarbetet envuxna
förutveckligpersonligkännaocharbetstillfredställelsenökaatt

individen.
utvecklaförplattformensjälvklaradenblir attArbetslaget

försöklokalaolika slagi form etc.verksamheten avav

internationaliseringochKultur

kontaktökadgår alltsnabbtsamhällsutvecklingen mot meraen
flera kul-miljöer därMånga ileveri dagbarnländer.andramed
inomarbetetpedagogiskal detrepresenterade.finns enturer
frånutgå ochmåste pedagogernaskola-skolbarnsomsorgsamlad

med olikaförhållande. barnFörekomstendettatillhänsyn avta
utgångs-pedagogiskutmärkti ärbakgrundkulturell engruppen

finnskulturella mönsteröka kunskapernaförpunkt somatt om
kän-vadmedvetethåll Genomi världen. taolika att somupp

denmedvetenhetbarnskankulturerolikanetecknar egnaom
ocksåkankulturensvenskaökas. Dentillhörighetenkulturella

håll. Genom lä-finns attden annatkontrasteras gentemot som
vil-medvetenhetenförstärkasamtidigtochrespekterasig omra

demokra-ochöppetkanhar,bakgrundkulturell ettken merman
utvecklas.andratiskt synsätt gentemot

störstaföräldrarnamedsamarbetetblirsammanhangI detta av
bakgrund änkulturellharföräldrarDebetydelse. annanensom

förståelsen and-för ökaviktigautgör att omsvenskaden resurser
verksamheten.ibland allakulturerra
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andraskola-skolbarnsomsorg blir kunskapersamladl SOU 1991 54omen
förhållanden finns där, grunden föri och deländer Europa Bilaga 7som

internatio-medvetenhet de delöka barns äratt ettatt om en av
suddassammanhang, där gränserna mellan länder alltnellt mera

ut.

Utvecklingsklimat

bildligt talat klimatet i verk-Betydelsen det utgör enav som
tid allt uppmärksammats. Klimatet be-samhet har merasenare

innehålletstår stämning, i relationerna blandi huvudsak denav
bibehållafinns i verksamheten. ochsamtliga För utvecklaattsom

dåledningen, särskilt lokala ledningen,klimat har denett gott
för kli-betydelse. Nyckelbegrepp vad utmärker ett gottstor som

i förväntningar varandra, klargjorda all-är, klarhet ochmat
förutsättningar vad gäller öppenhet,mänt kända resurser, engage-

efter kompetensutveckling förnyel-entusiasm, ochsträvanmang,
utvecklingsinriktning.klimat skall innebära DetEtt ävengottse.

tillåtelsevill stimulans lösningar, öka sittsäga, och prövaatt nya
förmåga såkunnande ambition använda detta detoch samt att att

Om de ikommer arbetet till del. arbetar verksamhetensom upp-
positivt utvecklingsinriktat klimatlever och kommer dettaett

också påverkai grad relationerna tillhög barnen och detatt pe-
innehålletdagogiska helhet. Psykologiskt pedagogensärsettsom

förhållningssätt O.i det daglig arbetet med barnen A och Entusi-
och upptâckarlust hos pedagogen skaparasm, engagemang samma

stämning bland barnen. Det blir utvecklingsinriktat klimatett
också utvecklingsklimat förbland dem. Betydelsen ett gott attav
stimulera kunskapsutvecklingen tidigare diskuterats.har

Utvärdering

Förmågan såvältill utvärdering grundläggande förär utvecklaatt
mål-pedagogiska Enligtdet arbetet, den kompetensen.som egna

dokumenten i barnomsorg och skolaskall arbetet utvärderas. För
stårbarnomsorgen klart uttalat utvärderingen skall dokumen-att

i särskild plan. Denna kallas verksamhets- eller utveck-teras en
lingsplan. Avsikten med denna dokumentation är dels skapaatt
underlag för diskutera hur arbetet har fortlöpt under vissatt en

verksamhetsinnehålltidsperiod, dels kommunicera ochatt resurs-
utåt.behov delFör skolans ska skolplanen ha motsvarande upp-

gift.
Målet med utvärderingen främst förbättra verksamheten.är att

Utvärdering innebär bli medveten identifiera förlop-ochatt om
åter-i vad viss tidsperiodsker under bestämdpet attsamtsom en

koppla dess till Utvärderingen inne-konsekvenser de berörda. ska
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Sådan värdering kanbedömning och SOU 1991 54bedömning arbetet.bära av
Målen,utifrån några be-perspektiv. derasolika Bilagamed fördel göras 7

centralamellanrelationenpraktiska arbetet,tydelse för det samt
sådan Bedömningen skallmål, viktig aspekt.lokala äroch en

principerna bakompedagogiskadearbetssättet ochomfattaäven
bedömningutvärderingsarbetet ävenomfattarskolandetta. Inom

basfärdigheter.kunskapsutveckling ochbarnsav
användaocharbetetutvärdera detKompetensen attatt egna

verksamhetesutvecklingen äraktiv del iutvärderingen ensom
fråga övrig kompetensutveckfortbildning ochförframträdande

anslutning tillidiskuterasfortlöpandeaspekter börling. Dessa
den lo-skall finnasutvärderingenförvardagsarbetet. Ansvaret

ledningsnivån.kala
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Statens offentliga utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting- och irnmigrationspolitiken.A. 33.BrandenpåSally Albatross.Den9-12januari 1990.. Finansielltillsyn. Fi. Fö.. Statensroll vid främjande UD. 34.HIV-smittadeexport.av ersättningför ideell skada.Ju.. -Miljölagstiftningen i framtiden.M. 35.Någrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperioden. Miljölagstifmingen i framtiden.Bilagedel. inom sjukpenningförsälmngen.S.
Sekretariatetskartläggningochanalys.M. 36.Ny kunskapoch fömyelse.C.
Utvärdering SBU. StatensBeredningför Ut- 37.Räknaav medmiljön Förslagtill ochnatur-
värdering medicinskmetodik. miljöräkenskaper.av Fi.
Sponsligochekonomiskutveckling inom 38.Räknamedmiljöntrav- Förslagtill ochnatur-
ochgaloppsporten.Fi. miljöräkenskaper.Bilagedel.Fi.
Beskattning lcraftföretag.Fi 39.Säkrareav förare.K.
Lokalasjukförsäkringsregister. 40.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-l0.Affärstidema. C. organisation stödettill myndigheterochav rege-lLAflärstidema. Bilagedel.C. ringskansli.C.

12.Ungdomarnaoch makten.C. 41.Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A. organisation stödettill myndigheterochav rege-14.Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.K. ringskansli.Bilagedel.C.
15.Infonnationensroll handlingsunderlag 42.Aborteradefoster.som m.m.-styrningochekonomi. 43. Denframtidalänsbostadsnämnden.Bo.
16.Gemensammaregler lagstiftning.klassifrkationer 44.Examination kvalitetskontrolli högskolan.U.som-

och informationsteknologi. Påföljdsfrågor.45. Frigivning frånanstalt, Ju.m.m.
l7.Forskning och utveckling epidemiologi.kvalitets- 46.Handikapp.Välfärd.Rättvisa.S.-

säkringoch Sprisutvecklingsprojekt. 47.På exempel förändringsarbetenväg på inom-18.Informationsstmkturför hälso-ochsjukvården verksamheterför psykisktstörda.S.en-utvecklingsprocess. 48.Bistånd internationellaorganisationer.UD.genom
Överenskommelser19.Storstadenstrafiksystem. 49.Bistånd internationellaorganisationer.om genom

trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och Annex Det multilateralabiståndetsorganisationer.
Malmöregionerna.K. UD.

20.Kapitalkostnaderinom försvaret Nya fonner för 50.Bistånd internationellaorganisationer.genom
finansiell styrning.Fö. Annex Sverigeochu-ländemai FN återblick.en-2l.Personregistreringinom arbetslivs-.forsknings-och UD.
massmedieområdena. Ju. 51.Bistånd internationellam.m. organisationer.genomÖversyn22. lagstiftningen träfrberråvara.av Annex Särstudier.om UD.

23.Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.nytt Bo. S2.Alkoholbeskattningen.Fi.-
2A.Visst gårdet an Del 2 och C. S3.Forskningoch teknik för flyget. Fö.
25.Frik0mmunförsöket.Erfarenheter försökenmed Skola54. skolbarnsomsorg helhet.av U.en- -friare nämndorganisation.C.en
26.Kommunalaentreprenader.Vad möjligtär En

analys rättslägetoch det statligaregelverketsav
C.roll.

27.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Tre
Fi.expertrapponer.

28.Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-
rensförhållandenai 61 branscher.Del 1och C.

29.Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga,
kommunalaoch landstingskommunalaanställningar.
C.

30.Särskolan primärkommunalskola.U.-en
31.Statensarkivdepåer.En utvecklingsplantill år 2000.

U.
32.Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.M.



Statens offentliga utredningar 1991

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Personregistreringinom arbetslivs-,forsknings-och Finansielltillsyn. [2]
massmedieomrâdena, [21] Sportsligochekonomiskutvecklinginomm.m. ochtrav-
HIV-sminade ersättningför ideell skada.[34] zaloppsponen.[7]-
Påföljdsfrägor.Frigivning frånanstalt, [45] Beskattning kraftföretag.[8]m.m. av

Kapitalavkasmingeni bytesbalartsen.
Tre [27]expertrapporter.Utrikesdepartementet
Räknamedmiljön Förslagtill och miljö-natur-Statensroll vid främjande [3]export.av räkenskaper.[37]

Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Räkna miljönmed Förslagtill och miljö-natur-Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom räkenskaper.Bilagedel. [38]
Det multilateralabiståndetsorganisationer.[49] Alkoholbeskatmingen.[52]
Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom
Sverigeoch u-ländemai FN återblick. [50]en Utbildningsdepartementet-
Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Särskolan primärkommunalskola.[30]-enSärstudier.[51]

Statensarkivdepâer.En utvecklingsplantill år 200.
[31]

Försvarsdepartementet Examination kvalitetskontroll i högskolan.[44]som
Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]Kapitalkostnaderinom försvaret.Nya former för en- -

finansiellstyrning. [20]
ArbetsmarknadsdepartementetBrandenpå Sally Albatross.Den9-12januari 1990.[33]

Forskningoch teknik för flyget. [53] Flykting- immigrationspolitiken.och [l]
Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]

Socialdepartementet Bostadsdepartemntet
Utvärdering SBU.StatensBeredningför Ut-värde-av Ett BFR Byggforskningenpå90-talet.[23]nytt -ring medicinskmetodik. [6]av Denframtidalänsbostadsnämnden.[43]sjukförsäkringsregisterLokala [9]
lnformationensroll handlingsunderlag styrningsom - Industridepartementetochekonomi. [15].
Gemensammaregler lagstiftning,klassiñkationeroch Översyn lagstiftningen träñberrävara.[22]- av ominformationsteknologi.[l6].
Forskningoch utveckling epidemiologi,kvalitetssä- Civildepartementet-
kring ochSprisutvecklingsprojekt.[l7].
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