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Småbarnspedagogiken bör vara grundrättighet inom bildningen
1.

En högklassig småbarnspedagogik skall bli
en rättighet för alla barn
• Barnets bästa skall alltid beaktas vid anordnandet
av småbarnspedagogik.
• Lärardimensioneringen inom småbarnspedagogiken
bör definieras.
• Alla barn har rätt till en regelbunden daglig småbarnspedagogik på heltid under ledning av
en lärare inom småbarnspedagogik, som liksom
förskoleundervisningen är kostnadsfri på deltid.

2.

Den kostnadsfria förskoleundervisningen bör utvidgas
• Förskoleundervisning eller en förpliktigande småbarnspedagogik bör utvidgas till att gälla 5-åringar
och bör vara en verksamhet som sker i daghem med
en lärare inom småbarnspedagogik som ansvarig.

3.

Definitionen på småbarnspedagogik bör
preciseras i lagen om småbarnspedagogik

• Småbarnspedagogik definieras som en verksamhet
med en lärare inom småbarnspedagogik som
ansvarig.

4.

Stödet för tillväxt och lärande definieras i lagen
om småbarnspedagogik

• Resurserna för stödet fastslås och mängden speciallärare ökas.  
• Dimensioneringen av speciallärare är 1:100 inom
småbarnspedagogiken och 1:50 inom
förskoleundervisningen.

5.

Resurserna för ledandet av småbarnspedagogiken
tryggas
• Föreståndaren kan bemästra helheten och har tid
för pedagogiskt ledarskap.
• En daghemsföreståndare har en personal
på högst 20 personer.

Lärmiljön är trygg

6.

• Läraren har tid att handleda och lära barnen
att växelverka.
• Barnet har en stabil rytm.
• Utrymmena är trygga och hälsosamma.

7.

Den småbarnspedagogiska verksamheten
skall inte vara vinstbringande
• Privat småbarnspedagogiska verksamhet kräver
tillstånd och skall komplettera kommunens småbarnspedagogiska verksamhet. Den privata
verksamheten får vara högst 20 % av
kommunens småbarnspedagogiska tjänster.

8.

Ett nationellt lärarregister grundas
• Utbildningsbehovet av lärare och speciallärare
inom småbarnspedagogiken skall kunna
bestämmas på förhand.

9.

Ställningen för lärare och småbarnspedagogiken
stärks
• Mängden universitetsutbildade lärare, speciallärare samt pedagogie magistrar höjs permanent.
• Också lärare inom småbarnspedagogik ingår
i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

