
 

 

Fråga till För- och grundskolenämndens ordförande Moa 

Brydsten (S): 

 

Vad vill vi som kommun 

signalera till vårdnadshavare? 

Till Umeå kommunfullmäktige 

2016-12-09 

 

I dagens Folkbladet finns en insändare av ”Provocerad förskollärare” 

som menar att ”Vi har nu den mest bortskämda föräldragenerationen 

som kräver och kräver men ger väldigt lite själva av sin tid till de egna 

barnen”. På en icke-namngiven förskola stod nu under hösten följande 

uppmaning i anslutning till där vårdnadshavarna "checkar ut” sina barn: 

"Schema för vistelsetid ska svara mot vårdnadshavarens 

arbetstider/studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning". 

På en fråga om vem som hade beslutat detta var svaret att rektorn 

uppmanat personalen att sätta upp lappen. Syftet var att förtydliga att 

barnen bara får vistas där när vårdnadshavarna arbetar eller studerar och 

inte när de exempelvis är "på spa". Hen skyndade sig att tillägga att de 

barn som har skäl, t ex problem i hemmet osv naturligtvis får vara där. 

 

Från Vänsterpartiets sida ställer vi oss frågande till vad detta sänder för 

signaler till vårdnadshavare. Skuld? Stress? Är jag dålig som förälder då 

mitt barn måste vara där så länge? Tror inte personalen att jag hämtar 

mitt barn så fort jag kan? Ska jag som ensamstående förälder känna skuld 

och dåligt samvete för att jag passar på att handla på vägen till förskolan 

för att få ihop livspusslet, och istället för ett trött och skrikigt barn på Ica 

istället väljer att prioritera middag och en samvaro i lugn och ro?  

  

Denna trend med moraliska förtecken verkar ha dykt upp på 

fritidshemmen och i förskolan i samband med att barngrupperna ökat och 

personaltätheten minskat. Föräldrarna blir måltavla istället för att peka på 

verksamhetens bristande förutsättningar och stora barngrupper. Från 

Vänsterpartiets sida vill avråda från att kommunen håller en 

moraliserande ton kring föräldraskapet och där offentliga inrättningar 

omvandlas till kontrollorgan för dem som inte sällan behöver välfärden 

som mest. 

 

Fråga: 

 

- Vad anser du som ordförande om att skuldbeläggande kommunikation 

med föräldrar sker på våra förskolor och fritidshem? 

 

Ulrika Edman 

Vänsterpartiet
 


