ORDNANDE AV FÖRSKOLEUNDERVISNING VID PRIVATA VERKSAMHETSSTÄLLEN
ANVISNING FÖR PRIVATA TJÄNSTEPRODUCENTER
Barnet ska delta i förskoleundervisning som varar ett år eller i annan verksamhet som uppnår
förskoleundervisningens mål året innan läroplikten börjar. Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet deltar.
Förskoleundervisningen har som mål att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja
förutsättningarna för utveckling och lärande hos barn som är bosatta i Sibbo samt stärka barnens sociala
färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande.
Förskoleundervisning är planmässig fostran och undervisning, som tätt anknyter till småbarnspedagogiken
och den grundläggande utbildningen. I förskoleundervisningen läggs en god grund för livslångt lärande för
barnet.
Kommunen kan själv producera förskoleundervisningstjänsterna eller köpa dem av en privat
serviceproducent. Kommunen ansvarar för att tjänsterna den skaffar ordnas på ett lagenligt sätt.
I den här anvisningen har man sammanställt de viktigaste principerna, lagarna och förordningarna för
ordnande av förskoleundervisning i Sibbo ur en privat serviceproducents synvinkel. Som bilaga till
dokumentet finns en blankett med vilken en privat serviceproducent kan ansöka om att bli ett
verksamhetsställe som ger förskoleundervisning.
Ordnande av förskoleundervisning
En anordnare av förskoleundervisning förpliktas av bestämmelserna som rör förskoleundervisning i lagen
om grundläggande utbildning samt av läroplanen för förskoleundervisning i Sibbo kommun (2016). På
förskoleundervisning som ges i daghem tillämpas också lagen om småbarnspedagogik och bestämmelser
som utfärdats med stöd av denna lag. Avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande
utbildning kan i Sibbo ordnas förutom av kommunen även av sådana privata daghem som är belägna i
Sibbo och som av bildningsutskottet godkänns för varje verksamhetsperiod som platser för ordnande av
förskoleundervisning.
Avgiftsfri 4 timmars förskoleundervisning
Förskoleundervisningen, läromedlen, måltiden och vården av olycksfall är avgiftsfria för ett barn som deltar
i förskoleundervisning. En privat serviceproducent ska försäkra barnen som deltar i
förskoleundervisningen.
Om serviceproducenten godkänts som anordnare av förskoleundervisning i Sibbo enligt lagen om
grundläggande utbildning, betalar kommunen för 4 timmars förskoleundervisning en separat ersättning för
förskoleundervisningen på 470 euro/mån./barn.
För deltagande i förskoleundervisning (4 timmar) enligt lagen om grundläggande utbildning kan ingen
kundavgift tas ut. (En kundavgift kan tas ut endast för kompletterande småbarnspedagogik).
Servicesedel i den kompletterande småbarnspedagogiken
Om barnet deltar i både förskoleundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken, bestäms
värdet på servicesedeln för den kompletterande småbarnspedagogikens del enligt koefficienten 0,42.
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För den kompletterande småbarnspedagogiken får serviceproducenten av kunden med stöd av lagen om
kundavgifter ta ut en dagvårdsavgift som Sibbo kommun fastställer. Därtill har serviceproducenten
möjlighet att ta ut en extra kundavgift på 0-30 euro/mån./barn.
Stödet för privat vård och Sibbos kommuntillägg inom den kompletterande småbarnspedagogiken
Om barnet deltar både i förskoleundervisningen och i den kompletterande småbarnspedagogiken, får
serviceproducenten den lagstadgade vårdpenningen i stödet för privat vård halverat via FPA 68,38
euro/mån. samt eventuellt ett inkomstbundet vårdtillägg. Därtill betalar Sibbo kommun ett kommuntillägg
på 100 euro/mån./barn. (Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn 1128/1996).
För kompletterande småbarnspedagogik får serviceproducenten av kunden ta ut en kundavgift enligt sitt
eget omdöme.
Utbetalning av stödet under sommaren, skolans övriga semesterdagar samt då barnet slutar i mitten av
en verksamhetsperiod
I princip betalar Sibbo kommun serviceproducenten för anordnande av förskoleundervisning och
kompletterande småbarnspedagogik även för de dagar då skolorna har ledigt (t.ex. jullovet, höstlovet) samt
för ordnande av småbarnspedagogik under sommaren fram till 31.7, om barnet har deltagit i verksamheten
ända fram till läsårets slut.
Om barnet avslutar förskoleundervisningen vid en annan tidpunkt än vid läsårets slut, betalar kommunen
stöd till slutet av den månad barnet slutar.
Verksamhetstiden
Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar per verksamhetsår. Det här innebär i medeltal fyra
timmar per dag. Förskoleundervisningen följer skolornas verksamhets- och semesterperioder, och
verksamhetstiderna fastställs i kommunen årligen.
Behörighet för en lärare som ger förskoleundervisning
Om behörighet för lärare som ger förskoleundervisning föreskrivs i förordningen om behörighetsvillkoren
för personal inom undervisningsväsendet.
En person som har avlagt barnträdgårdslärarexamen eller pedagogie kandidatexamen (PeK) inom
utbildningsprogrammet för småbarnspedagogik är behörig att ge förskoleundervisning. Även en person
som är behörig att ge klassundervisning är behörig att ge förskoleundervisning. (ändring 3.11.2015/865) I
förordningen föreskrivs också om behörigheten för personer som avlagt examen i socialpedagogik,
socialhandledar- eller socionomexamen på yrkeshögskolenivå att under vissa förutsättningar fungera som
lärare i förskoleundervisningen.
En lärare som ger förskoleundervisning ska fullständigt behärska undervisningsspråket.
Utbildningsstyrelsen bestämmer vid behov hur behärskningen av språket ska påvisas.
Lärare som undervisar på ett främmande språk
Om undervisningsspråket är ett annat än verksamhetsställets undervisningsspråk eller om språket vid
verksamhetsstället är ett främmande språk (Lag om grundläggande utbildning 10 § 3-4 mom.), kan
undervisningen ges av en person som behärskar det aktuella språket. Som tillräckliga studier kan
godkännas lärarstudier som utförts i ett land som hör till den aktuella språkgruppen. Utbildningsstyrelsen
bestämmer vid behov hur språkkunskaperna ska påvisas.
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Läroplanen
Förskoleundervisningen ska följa de nationella läroplansgrunderna för förskoleundervisningen (2014) som
Utbildningsstyrelsen fastställt, läroplanen för förskoleundervisningen i Sibbo kommun (2016) samt den
enhetsvisa arbetsplanen för förskoleundervisningen som utarbetats utifrån dessa.
För det årliga utarbetandet av arbetsplanen för förskoleundervisningen ansvarar daghemsföreståndaren
eller daghemsproducenten, som skickar planen till Sibbo kommun. Arbetsplanen för
förskoleundervisningen är ett offentligt dokument och det ska finnas tillgängligt för kunderna.
För varje barn upprättas en personlig plan för barnets lärande i förskoleundervisningen.

Förskolegrupperna
Förskolegrupperna ska bildas så att målen som uppställts i läroplanen kan uppnås i förskoleundervisningen.
Verksamhetsspråket för förskolegrupperna som i Sibbo ordnas med stöd av lagen för grundläggande
utbildning ska under förskoleundervisningen (4 timmar) vara antingen finska eller svenska. Således kan inte
två olika språk användas i samma förskolegrupp. I småbarnspedagogik som kompletterar
förskoleundervisningen kan en grupp dock fungera som tvåspråkig (båda språken används i samma grupp).
Då förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas vid ett daghem tillämpas antalet
vård- och fostringspersonal i förhållande till barnantalet som fastställs i lagen om småbarnspedagogik samt
även Sibbo kommuns eventuella egna kompletterande principer om relationstalet som gäller vid
tidpunkten. För tillfället har Sibbo kommun beslutat för 3-årignarnas del att följa den tidigare förordningen
om relationstalet mellan antalet personal och antalet barn, i Sibbo används alltså relationstalet 1/7 för
antalet vård- och fostringspersonal i förhållande till barnantalet. Det här tillämpas ändå så att man i Sibbo
bevarar det tidigare beviljade tillståndet att fylla gruppen med barn i åldern över 3 år till förhållandet 1/8,
om det finns ett behov att få syskon i samma familj till samma daghem eller en daghemsplats för inflyttare
från andra kommuner osv.
Minimiantalet barn för att bilda en förskolegrupp är 7. Datumet då gruppstorleken fastställs är
anmälningstidpunktens sista anmälningsdag. Om det i daghemmet ordnas förskoleundervisning på båda
inhemska språken, ska minimistorleken för vardera språkgruppen uppfyllas för att en förskolegrupp ska
kunna bildas.
Om barnantalet underskrids med högst två barn, kan tillstånd att ordna undervisning beviljas efter
prövning, om minimiantalet barn uppfylldes året innan i förskoleundervisningen som serviceproducenten
ordnar.
Övervakning av förskoleundervisningen
Sibbo kommuns förvaltning inom småbarnspedagogik har som uppgift att övervaka den privata dagvården
och förskoleundervisningstjänsterna som skaffas av privata producenter.
Hur man ansöker om att bli ett daghem som ger förskoleundervisning
När ett privat daghem vill bli producent av förskoleundervisning ska den lämna en ansökan i god tid före
ansökan till förskoleundervisningen. Exakta datum meddelas separat varje år på kommunens webbplats.
Till ansökan bifogas en preliminär arbetsplan som baserar sig på läroplanen för förskoleundervisningen i
Sibbo kommun 2016 samt en plan över personalen som ska ge förskoleundervisning. Sibbo kommun ger ett
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skriftligt utlåtande där det framgår huruvida det aktuella verksamhetsstället uppfyller förutsättningarna för
ordnande av förskoleundervisning.
Ett utlåtande med reservation om rätten att ordna förskoleundervisning skickas till producenten före
ansökan till förskoleundervisningen. Exakta datum meddelas separat varje år på kommunens webbplats.
Då en privat serviceproducent ansökt om att bli en enhet som ger förskoleundervisning enligt lagen om
grundläggande utbildning och tillstånd för ordnande beviljas, är producenten skyldig att ordna
förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik. En enhet som erhållit tillstånd enligt lagen
om grundläggande utbildning ska vid behov ordna enbart förskoleundervisning (4 timmar), om kunderna så
önskar.
Om ett barn i privat förskoleundervisning behöver särskilt eller intensifierat stöd
I princip ska privat förskoleundervisning motsvara nivån på den kommunala förskoleundervisningen även i
fråga om det stöd barnet behöver. Om barnets behov av särskilt eller intensifierat stöd kräver stora
personalresurser eller stora förändringar i verksamhetsmiljön, vilket inte ett privat daghem har möjlighet
till, rekommenderas att barnet får en plats inom den kommunala förskoleundervisningen.
Om vårdförhållandet i det privata daghemmet har börjat, bedöms barnets behov av särskilt eller
intensifierat stöd med samma åtgärder som i den kommunala förskoleundervisningen. Då ett beslut som
fattats enligt processerna inom förskoleundervisningen i Sibbo kommun kräver att stödåtgärder inleds,
förutsätts ordnaren av förskoleundervisning förverkliga stödåtgärder, dokumentation och bedömning.
Om beslut fattats för barnet om behov av särskilt eller intensifierat stöd enligt de kommunala processerna i
Sibbo och stödåtgärden som rekommenderas är att minska barngruppen, betalar kommunen till
serviceproducenten servicesedelavgiften eller avgiften för privat vård och kommuntillägget dubbelt enligt
en stödkoefficient. I detta fall krävs att serviceproducenten minskar barngruppen enligt stödkoefficienten
och barnet tar det antal platser i barngruppen som stödkoefficienten förutsätter.
Alternativt kan serviceproducenten också använda den ekonomiska ersättning som erhållits för barnet på
grundval av beslut om intensifierat eller särskilt stöd för anskaffning av nödvändigt stimulerande material,
hjälpmedel, utbildning eller en deltidsanställd arbetstagare. I detta fall ska man dock alltid överväga att
rikta stödåtgärderna så att varje barns behov är den primära utgångspunkten då stödet förverkligas.
Kommunen betalar prövningsbaserat lönen för en gruppspecifik eller personlig assistent till en privat
serviceproducent, och i detta fall avgör man barnets förskoleundervisningsplats individuellt.
Beslut om platser för ordnande av förskoleundervisning
Bildningsutskottet beslutar om förskoleundervisningsplatserna för en verksamhetsperiod åt gången. I Sibbo
beslutar bildningsutskottet om platserna där förskoleundervisning ordnas enligt lagen om grundläggande
utbildning. Då föräldrarna ansöker om en förskoleplats i februari finns förskoleundervisningsplatserna
framlagda med förbehåll. Det slutliga beslutet om förskoleundervisningsplatserna fattas av
bildningsutskottet efter ansökan till förskoleundervisningen i mars. Förutsättningarna för ett privat daghem
att ordna förskoleundervisning granskas före det slutliga beslutet om förskoleundervisningsplatserna.
Ansökan till förskoleundervisning och anvisning av en förskoleundervisningsplats
Ansökan till förskoleundervisningen kungörs en gång per år och i Sibbo sker det samtidigt med anmälan till
skolan.
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Ansökningstiden och sättet man söker till förskoleundervisning som ordnas av en privat serviceproducent
är de samma som för den kommunala förskoleundervisningen. Ansökan om plats i förskoleundervisningen
sker med Wilma-koder som skickas hem till alla föräldrar som är permanent bosatta i Sibbo och vars barn
uppnår förskoleundervisningsåldern nästa år. Vid behov kan en förskoleundervisningsplats också sökas med
en ansökningsblankett på Sibbo kommuns webbplats.
En privat serviceproducent är skyldig att ordna förskoleundervisning för alla barn som sökt och beviljats en
förskoleundervisningsplats. Endast om barnets fördel så kräver ska för de barn som omfattas av särskilt
eller intensifierat stöd göras en bedömning om vilken förskoleundervisningsplats som är bäst för barnet.
Om något verksamhetsställe inte får tillräckligt med sökande, ordnas inte förskoleundervisning vid det här
verksamhetsstället, utan de sökande anvisas en kommunal förskoleundervisningsplats enligt barnets
bostadsområde i en annan förskoleundervisningsplats inom elevupptagningsområdet.
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Bilaga 1. Ansökan för privat serviceproducent att bli ett verksamhetsställe som ger förskoleundervisning
ANSÖKAN FÖR PRIVAT SERVICEPRODUCENT ATT BLI ETT VERKSAMHETSSTÄLLE SOM GER
FÖRSKOLEUNDERVISNING FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2018–2019
Sibbo kommuns uppgift är att övervaka den privata dagvård som är verksam på kommunens område samt
de förskoleundervisningstjänster som skaffas av privata producenter.
En privat serviceproducent som ansöker om tillstånd att ordna förskoleundervisning ska lämna in en
ansökan varje år. För verksamhetsperioden 2018–2019 ska ansökan lämnas in senast 31.12.2017.
Chefen för småbarnsfostran ger ett skriftligt utlåtande där det framgår huruvida förutsättningarna för
ordnande av förskoleundervisning uppfylls för det aktuella verksamhetsstället och skickar den till sökanden
före 10.1.2018. Alla förutsättningar för ordnande av förskoleundervisning måste uppfyllas innan
verksamhetsstället kan godkännas som en plats som ordnar förskoleundervisning.
Bildningsutskottet beslutar om förskoleundervisningsplatserna för en verksamhetsperiod åt gången. Före
ansökan till förskoleundervisningen som sker i februari fattas beslut om vilka av de daghem som är med i
ansökan ska ordna förskoleundervisning.
Bildningsutskottet fattar beslut om förskoleundervisningsplatserna för verksamhetsperioden 2018–2019
efter förskoleansökan i mars 2018. Beslutet skickas till serviceproducenten.
Då en privat serviceproducent ansöker om att bli en enhet som ger avgiftsfri förskoleundervisning är den
skyldig att ordna förskoleundervisning om bildningsutskottets beslut är positivt och det finns ett tillräckligt
antal sökande till förskoleundervisningen.
Serviceproducentens uppgifter
Verksamhetsställets namn:
Adress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Namnet på personen som ansvarar för verksamhetsstället och kontaktuppgifterna:
Ordnande av förskoleundervisning, verksamhetsperioden 2018–2019
Uppskattat antal förskolebarn under verksamhetsperioden 2018–2019:
Personalplan: (barnträdgårdsläraren som ansvarar för förskoleundervisningen):
Har verksamhetsstället ordnat förskoleundervisning tidigare
ja
Bilaga: enhetsspecifik arbetsplan för förskoleundervisningen
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Utlåtande av chefen för småbarnsfostran:
Chefen för småbarnsfostran har konstaterat att verksamhetsstället uppfyller villkoren för ordnande av
förskoleundervisning och föreslår bildningsutskottet att verksamhetsstället godkänns som en plats som
ordnar förskoleundervisning under verksamhetsperioden 2018–2019.
Chefen för småbarnsfostran har konstaterat att verksamhetsstället inte uppfyller förutsättningarna för
ordnande av förskoleundervisning och verksamhetsstället föreslås inte som en förskoleundervisningsplats
för verksamhetsperioden 2018–2019.
Motivering:
Underskrift av chefen för småbarnsfostran och datum
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