
 
 
 
 
 
 

ETT MAXTAK PÅ 15 BARN I FÖRSKOLAN 

 

Motion till Umeå Kommunfullmäktige 

2018-08-15 

Vänsterpartiet vill som ett första steg för att uppnå Skolverkets rekommendationer om antal barn per 

barngrupp i förskolan, att Umeå kommunfullmäktige fattar beslut om ett tak på max 15 barn i Umeå 

kommuns förskolegrupper/ avdelningar.  

2005 togs det politiska beslutet om att minska barngruppernas storlek i Umeå kommuns förskolor. 

Målsättningen sattes till 15 barn i snitt per avdelning och detta skulle vara genomfört 2009. 

Förutom ett beslut om barngruppsstorlekar togs beslutet att personaltätheten skulle vara 5 barn per 

personal. Fortfarande 2018 har Umeå kommun inte verkställt det fattade beslutet trots att så många år 

har förflutit. Att vi inte har levt upp till målsättningen uppfattas som ett stort svek av många föräldrar 

och personal och framför allt har alltför många barn under dessa år tillbringat sin förskoletid i stora 

barngrupper. 

Den 4 juni 2018 var det 17, 5 barn i snitt i barngrupperna (kommunal förskola) enligt redovisning i 

För- och grundskolenämnden den 20 juni 2018.  

- 9 barngrupper hade ett snitt mellan 11,5 och 15,0 barn. Övriga barngrupper låg över 15,0 barn. 

- 12 st barngrupper 15,5 tom 16,8 barn 

- 26 st barngrupper 17,0-17,8 barn 

- 33 st barngrupper 18,0- 18,8 barn 

- 10 st barngrupper 19,0- 22,0 barn 

 

Barngruppernas storlek i förskolan är av stor betydelse för att barnen ska må bra, trivas, kunna 

utvecklas och känna sig trygga. Därför är en minskning av barngruppernas storlek en högt prioriterad 

fråga för Vänsterpartiet. Studier visar att barn som har gått i stora förskolegrupper oftare är inblandade 

i konflikter när de sedan går i skolan. Stora barngrupper leder till att barnen tvingas ha relationer med 

alltför många andra barn och vuxna, vilket påverkar tryggheten. Barnens delaktighet och inflytande 

minskar när barnantalet ökar. Yngre barn och barn i behov av särskilt stöd kräver ofta mer 

uppmärksamhet och omsorg av de vuxna. Studier bekräftar att förskolepersonal i många fall upplever 

att barngrupperna är för stora, vilket leder till att den pedagogiska verksamheten blir lidande. 

Personaltäthet är självfallet viktigt, men stora barngrupper är i sig ett problem, i synnerhet för de 

yngsta barnen. 
 
Ambitionen att minska barngruppernas storlek och att samtidigt möta behovet av ett ökat antal 

barnomsorgsplatser har resulterat i många nya avdelningar. Antalet barn har under perioden ökat med 

flera tusen. Dessutom har antalet barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga (som har rätt 

att behålla sin plats tre timmar per dag eller högst 15 timmar per vecka), blivit många fler. Detta ska 

uppfattas som något mycket positivt för ett växande Umeå. 



 
 
 
 
 
 
Eftersom Umeå kommun inte har verkställt beslutet från 2005 om 15 barn i snitt per avdelning, anser 

Vänsterpartiet att det är nödvändigt att Kommunfullmäktige snarast fattar ett beslut som ska ses som 

ett delbeslut för att skynda på genomförandet. 

Vänsterpartiet yrkar därför att För- och grundskolenämnden får i uppdrag att skyndsamt effektuera 

beslutet om ett maxtak för barngrupperna. När kommunen har uppnått max 15 barn per barngrupp, ska 

För- och grundskolenämnden arbeta vidare för att kunna verkställa Skolverkets nya riktmärken för 

barngruppernas storlek. För barn mellan ett och tre år ska barngrupperna inte vara större än sex till tolv 

barn. För barn mellan fyra och fem år gäller enligt Skolverket en gruppstorlek på nio till femton barn. 

Anledningen till att Skolverket tagit fram olika riktmärken är att barnens behov är olika. Små barn 

behöver mer omsorg än äldre och varje enskilt barn har sina speciella behov. De nya riktmärkena 

bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. 

Det är viktigt att vi kan visa att ett växande Umeå inte är detsamma som ett växande Umeå med en 

sämre kvalitet i förskolan. Det är inte förskolebarnen som ska betala priset för den växande staden med 

en försämrad verksamhet p.g.a. att antalet förskolebarn blivit fler, att det råder platsbrist och lokalbrist.  

Vänsterpartiet anser att ambitionsnivån ska vara hög både i förskolan och skolan. I förskolan sätter vi 

grunden för barnens trygghet och utveckling. Lyckas vi ta hand om barnen på ett bra sätt med både en 

god omsorg och lärande, lägger vi en bra och stabil grund för att de också kommer att lyckas i skolan.  

Vi måste kunna garantera att alla barn blir sedda och lyssnade till och att de får vistas i en trygg och 

utvecklande miljö. I förskolan ska barnen möta personal som fått förutsättningar att kunna bedriva en 

bra pedagogisk verksamhet med barngrupper vars storlek anpassas efter barnens behov. 

Det är dags att prioritera förskolebarnen!  

Vänsterpartiet yrkar: 

 Att ett maxtak på 15 barn för barngrupperna i förskolan antas.  

 Att För- och grundskolenämnden får i uppdrag att skyndsamt effektuera beslutet om max 15 

barn per barngrupp i förskolan.   

 

Elisabeth Zachrisson (V) 

Elisabet Forssell (V) 

Ulrika Edman (V) 

 

 

 


