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Personalbemanning inom bariioinsorgsverksanibeteii
Barnomsorgschef Elisabet Björklund har inkommit till barn- och bildningsnämnden med följande skrivelse:
Barn- och bildningsnämnden fattade 1999-12-16 ett beslut om att enbart
förskollärare bör nyanställas inom förskolans verksamhet. I samband med
barnomsorgsreformens genomförande har det visat sig bli mycket svårt att
rekrytera förskollärare i den omfattningen som behövs. Vi komaner att behöva
ta tillvara de barnskötare sona idag finns i verksamheten sota vikarier.
Dessutom förväntas ett antal dagbarnvårdare gå ut i arbetslöshet när lagen om
allmän förskola för 4- och 5-åringar träder ikraft 2003-01-01. Detta på grund
av att det då förmodligen blir minskad efterfrågan på familjedaghem.
En personalpolitisk strävan borde vara att vidareutbilda de barnskötare och
dagbarnvårdare som vill arbeta kvar inom Eda kommuns barnomsorgsverksamhet.
I nuläget bör därför tidigare beslut omprövas/förändras.
Förslag till beslut:
Barn- och bildningsnämnden beslutar
att vid nyanställningar sträva efter att förskollärarkompetensen erhålles,
att tillsvidareanställda barnskötare inom förskolans verksamhet får behålla
sina befattningar,
att tillsvidareanställda dagnbarnvårdare, med erforderlig kompetens, kan
erbjudas annat arbete inom barn- och bildningsnämndens verksamhetsområde när behov uppstår, samt

att sträva efter att kompetensutveckla barnskötare/dagbarnvårdare.
Beredning
Arbetsutskottets sammanträde 2002-03-12
Skrivelse från Kommunal, sektion 2 Eda
Vid möte med förvaltningsrådet tillkom ytterligare en "att-sats " i förslaget:
att i varje arbetslag ska ingå minst en utbildad förskollärare.
BESLUT
Barn- och bildningsnämnden beslutar
att vid nyanställningar sträva efter att förskollärarkompetensen erhålles.
att tillsvidareanställda barnskötare inom förskolans verksamhet får behålla
sina befattningar,
att tillsvidareanställda dagbarnvårdare, med erforderlig kompetens, kan
erbjudas annat arbete inom barn- och bildningsnämndens verksamhetsområde när behov uppstår,
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att sträva efter att kompetensutveckla barnskötare/dagbarnvårdare, samt
att i varje arbetslag ska ingå minst en utbildad förskollärare.
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Barnomsorgschef
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