Förskola
Sverigedemokraterna verkar för en förskola som fokuserar på kärnverksamheten och
erbjuder trygghet och omsorg för barnen. Föräldrarna ska vara förvissade om att de
lämnar sina barn hos personal som har kompetens, följer svensk lagstiftning och ser till att
barnen mår bra och trivs. Förskolan ska förbli ett bra minne för barnen och en tillgång
inför framtiden.
För att personalen ska kunna göra sitt jobb och för att barnen ska trivas så måste
barngrupperna bli mindre. Det måste bli tydliggöras vem som ska hämta barnen från
förskolan.
För att attrahera fler personer till förskolläraryrket så måste arbetsmiljön förbättras. Alla vet
att barn i förskoleåldern är mycket infektionskänsliga. Det är en självklarhet att ett barn
som är förkyld eller har feber stannar hemma. För oss Sverigedemokrater är det även
självklart att personal som är sjuk stannar hemma. Eftersom karensdagen fungerar som
ett incitament för personal som är sjuk att komma till jobbet så menar vi
Sverigedemokrater att karensdagen ska slopas för förskolepersonal.
Vikarier ska vara tillgängliga och barn med särskilda behov ska få de resurser som krävs.
Det ska finnas personal som avlastar förskollärarna, som ska ha tid för planering. Det är
så vi skapar arbetsmiljöer som uppmuntrar fler att jobba som förskollärare och
barnskötare i Malmö. Kompetent personal, bättre arbetsmiljöer, mindre barngrupper och
politiker som ser behoven och fördelar resurser på rätt sätt, kan göra Malmös förskolor till
en förebild för hela Sverige.
Sverigedemokraternas förslag:
• Rätten till kommunal barnomsorg för barn till arbetssökande ska återställas till
maximalt 15 timmar per vecka.
• Minska barngrupperna i förskolan, så de är förenliga med Skolverkets riktmärken, för
att öka kvalitén i verksamheten samt skapa utrymme för mer pedagogisk planering.
• Inrätta riktlinjer för hämtning av barn på förskolan.
• Sverigedemokraterna ska aktivt arbeta efter fler heltidsanställda inom
förskoleverksamheten.
• Närodlad mat ska prioriteras.
• Slopad karensdag för förskolepersonal.
• Barn med särskilda behov ska få de resurser som krävs.
• Alla förskolor ska ha tillgång till en specialpedagog.
• Öka tillgången till vikarier samt införa en vikariegaranti.
• Fortbildning för personal på arbetstid.
• Göra förskolläraryrket i staden attraktivt genom att påbörja justeringen av de anställda
pedagogernas löner till en nivå som motsvarar deras utbildning.
• Fler yrkesgrupper ska anställas för att avlasta förskolepersonalen.
• Ta bort modersmålsstöd i förskolan.
• Kartlägga hur ofta slöjtvång förekommer i Malmös kommunala förskolor.

