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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2021-03-08

Yttrande

Adress
Diarienummer

GYVF-2021-588

Till
Kommunstyrelsen

Remiss från Utbildningsdepartementet - Fler barn i förskolan – för bättre
språkutveckling i svenska
STK-2021-241

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Sammantaget ser gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden positivt på de framlagda förslagen.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) har fått i remiss att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Förskola för alla barn – för bättre
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67).
Nedan följer nämndens kommentarer och synpunkter utifrån utredningens avsnitt. Yttrandet innehåller endast de avsnitt som berör GVN:s ansvarsområden och där nämnden har
synpunkter eller kommentarer.
Utredningens förslag och bedömningar samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reflektioner
Yttrandet innehåller endast de avsnitt som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ansvarsområden och där nämnden har synpunkter eller kommentarer. Sammantaget ser
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden positivt de framlagda förslagen. Nedan följer
nämndens kommentarer och synpunkter utifrån respektive avsnitt.
10.8.5 En enhetlig utbildning till barnskötare
Utredningens förslag: Det ska införas ett enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare
som ska gälla inom såväl gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som motsvarande
utbildningar inom kommunal vuxenutbildning.
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Utredningens bedömning: Regeringen bör ge Statens skolverk i uppdrag att se över
utbildningar till barnskötare inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning i syfte att
de ska få ett enhetligt innehåll. En utgångspunkt vid denna översyn bör vara att lägstanivån
för alla barnskötarutbildningar ska vara krav på godkända betyg i de yrkesämnen som ingår i
barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning samt svenska 1 eller svenska som
andraspråk 1. Översynen bör även avse utbildningarnas innehåll och kvalitet.
GVN:s synpunkter:
Nämnden välkomnar förslaget om ett enhetligt innehåll för utbildning till barnskötare såväl
på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram som på motsvarande utbildningar inom
kommunal vuxenutbildning. Nämnden anser att ett enhetligt innehåll i omfattning och
kvalitet i utbildningen kvalitetssäkrar att barnskötare får de nödvändiga kunskaper, förmågor
och kompetenser som krävs för uppdraget.
Nämnden ser vidare positivt på utredningens bedömning om att en översyn bör genomföras
samt att detta görs genom dialog med förskolans arbetsgivare, huvudmän och det nationella
programrådet för barn- och fritidsprogrammet. Nämnden vill även lyfta att krav på godkänt i
svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 ligger i linje med vad verksamheten, och även
branschen, efterfrågat. Genom att se till att eleverna på utbildningen har nödvändiga
kunskaper i det svenska språket kan eleverna dels lättare tillgodogöra sin utbildning dels se
till att branschen får anställningsbara barnskötare. Ett av barnskötares viktigaste uppdrag är
att främja barns utveckling och lärande vilket innebär att en barnskötare skall ha språkliga
förutsättningar att ge barnen ett rikt språk som ett första steg i deras livslånga lärande.
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