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Reviderad och antagen av utbildningsnämnden 2018-05-16 

 

Norrköpings kommun arbetar för att öka likvärdigheten inom och mellan 

kommunens förskolor och skolor. Ett steg i ökad likvärdighet är beslutet om 

utökad tid i förskoleklass. Enligt lagen ska förskoleklass omfatta minst 525 

timmar under ett läsår. Från och med läsåret 2017/2018 ska samtliga skolor i 

Norrköpings kommun erbjuda 875 timmar under ett läsår vilket motsvarar 5 

timmar/dag.    
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Enligt skollagen 2010:800, ska förskoleklassen omfatta minst 525 timmar under 

ett läsår.1 

Kommunfullmäktige har beslutat om 21 övergripande mål för mandatperioden 

samt måluppfyllelse för dem. Ett av målen är att öka likvärdigheten inom och 

mellan kommunens förskolor och skolor.  

Utbildningsnämnden tar årligen beslut om en uppdragsplan vilken är nämndens 

uppdrag till utbildningskontoret. Norrköpings förskolor och skolor ska vara 

likvärdiga och ge alla samma förutsättningar att lyckas. Det ska inte spela någon 

roll på vilken skola, förskola, skolklass eller förskoleavdelning barnet finns.  

Ett av målen för förskoleklassen är  

Undervisningstiden i samtliga förskoleklasser är fem timmar per dag från och 

med läsåret 2017/2018.  

 

Beslut om utökning av tiden i förskoleklass 

Utifrån utbildningsnämndens intentioner har beslut fattats om att utöka tiden i 

förskoleklass, från 525 timmar/år till 875 timmar/år, i samtliga verksamheter. 

Tiden motsvarar att förskoleklass erbjuds 5 timmar/dag under veckans samtliga 

vardagar. I tiden ingår även pedagogisk måltid och vuxenledda rastaktiviteter. 

Beslutet implementeras succesivt utifrån enhetens förutsättningar. Ambitionen är 

att utökningen av tid ska vara genomförd under läsåret 2017/2018. 

Uppdraget till förskoleklassen är inte utökat, vilket innebär att inga ytterligare 

arbetsuppgifter eller mål tillkommer. Syftet med utökningen är att stärka 

kvaliteten, resultatutvecklingen och likvärdigheten i förskoleklass.  

Ansvar för att beslutet genomförs 

Rektor ansvarar för att organisera och planera verksamheten utifrån beslutet. 

Beslutet innebär även att rektor inom området ser över lärarnas förutsättningar för 

att genomföra en god undervisning.  

Beslutet innebär inget utökat uppdrag för förskoleläraren, utan innebär mer tid för 

samma uppdrag. Genomlysningen av organisationen ska vara klar senast juni 

2018 och kommer att följas upp i januari 2019.  

Samverkan vid planering och genomförande av undervisningen 

Verksamheten och undervisningen i förskoleklass sker i samverkan mellan 

legitimerad förskollärare och legitimerad lärare. Undervisningen ska utgå från den 

reviderade läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

                                                 
1 9 kap, 7§ skollagen (2010:800) 
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(reviderad 2016). Pedagoger i förskoleklass ska ges likvärdiga förutsättningar att 

planera verksamheten. 

Beslutet innebär att behovet av medarbetare inom fritidshemmet minskar, 

samtidigt som behovet av medarbetare inom skolan ökar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomsnittlig kostnad per elev och år för alla elever på kommunala enheter: 

 

Förskoleklass 

Kostnad per elev och år = 36 200kr (2016) 

 

Fritidshem 

Kostnad per elev och år = 28 000kr (2016) 

 

Kostnaden för skollunchen är idag inräknad i fritidshemspengen.  

Portionspris 21,60kr * 178 skoldagar = 3845kr som flyttas från fritidshem till 

förskoleklass när tiden ökar från 3 till 5 timmar.  

 

Lönekostnaderna ses inte förändras. Kostnaderna flyttas mellan verksamheterna 

och bör därför inte medföra någon större merkostnad.  

 

Det som eventuellt kan påverka är en oklar effekt på tillsynstid på fritidshemmen, 

vilket då kan påverka behovet av personal. Beslutet kan även påverka kommunens 

intäkter för skolbarnomsorg beroende på hur taxan beräknas och hur föräldrarnas 

tillsynstid ändras. Ökade kostnader kan ske med anledning av måltider och 

skolskjutsar. Fler elever som intar lunch, utifrån att alla barn idag inte använder 

fritidshemmen och därmed inte äter lunch. Skolskjutsar utifrån att vårdnadshavare 

väljer att inte nyttja fritidshemsplatsen när barnet går länge dagar i skolan. De 

verksamheter som redan idag har utökat tiden i förskoleklass har inte rapporterat 

om ökade kostnader. 

 

Eventuella ekonomiska konsekvenser får hanteras i framtida budgetar. 

 


