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Uppföljning av volymtimmar inom förskoleverksamheten 

Ärendebeskrivning 
Förskolechef Karin Alstermark har inkommit med uppföljning av volymtimmar 

inom förskoleverksamheten daterad den 9 april 2018. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 
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Volymtimmar inom förskolan. 

Vår resursfördelningsmodell utgår vi ifrån barnens schematid och ett schema som föräldrar lämnade 
in i pappersform. Förändringar gjordes inte på schemat om inte föräldrar ändrade arbetstider. 
Personal som arbetar heltid ska göra 210 schematimmar/v. Barn under 3 år, där räknas tiden 1,5 
timme. 

Idag när vi använder Tempus så ändras barns schematider hela tiden och vi får barns faktiska 
vistelsetider på förskolan redovisade. 

Det har varit svårt att veta vad som är barnens schematider idag men vilka tider barn vistas på 
förskolan kan vi enkelt se. 

Jag har räknat på barns vistelsetider och att barn under tre år har jag räknat upp tiden med 1,5 timme 
och att en heltidspersonal arbetar 150 timmar/veckan. 

Närvarande barn under tiden september 2017 till mars 2018 och ej utnyttjad tid 

Förskolan Garhyttan 
September 297 timmar 
Oktober 343 timmar 
November 449 timmar 
Januari 338 timmar 
Februari 472 timmar 
Mars 170 timmar 

Förskolan Skogsgläntan 
Februari 228 timmar 
Mars 8 timmar 

Förskolan Åstugan 
65 timmar 
33 timmar 
97 timmar 
25 timmar 
141 timmar 
- 95 timmar (minus) 

Antalet "övertimmar" är olika på förskolorna och de varierar vecka från vecka och olika på 
avdelningarna. 
Jag föreslår att man använder sig av faktisktid i resursfördelningsmodellen och räknar om antalet 
timmar personalen ska göra. Många kommuner har antalet barn och lägger ut en fast 
personalgrundbemanning eller man får medel per barn och göra en bemanning utifrån det. Vad vi 
ser så är barns närvaro- och vistelsetid mycket olika på förskolorna. 
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