inom småbarnspedagogik som motsvarar behovet. Att tjänsterna är tillgängliga betyder inte att varje enhet bör ha en
egen heltidsanställd speciallärare inom småbarnspedagogik.
OAJ anser dock att det bör finnas minst en speciallärare
per hundra barn inom småbarnspedagogiken.

Jag vill arbeta som daghemsföreståndare
DAGHEMSFÖRESTÅNDARE SOM uppfyllde behörighetsvillko-

ren då lagen trädde i kraft behåller sin behörighet. Också
den behåller sin behörighet som fem år innan lagen trädde i kraft varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som daghemsföreståndare eller i administrativa ledande
uppgifter inom småbarnspedagogiken. Behörigheten gäller
i båda fallen också efter att övergångsperioden slutar den 1
januari 2030.
Under övergångsperioden, alltså fram till den 1 januari
2030, kan du bli vald till daghemsföreståndare med behörighet för lärare inom småbarnspedagogik. Om du vill fortsätta som daghemsföreståndare efter nämnda datum måste du också ha en pedagogie magisterexamen.
Från och med den 1 januari 2030 är kravet för daghemsföreståndare behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Lagen borde bli ännu bättre
OAJ ANSER att lagen ännu borde utvecklas. Det viktiga är

att tydligare än nu definiera vad småbarnspedagogik innebär. Lagen tryggar inte tillräckligt stöd när barnets tillväxt, utveckling och lärande så kräver.
Också bestämmelserna som påverkar
barngruppernas storlek i daghemmen
måste korrigeras och barnen garanteras passligt stora grupper enligt ålder och
utvecklingsnivå.
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Hej lärare – det här
är bra att veta
Vad ändras för mig som är
lärare inom småbarnspedagogik?
YRKESBETECKNINGARNA ÄNDRAS. Enligt lagen är yrkes

beteckningarna för daghemspersonalen lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik,
socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare inom
småbarnspedagogik och daghemsföreståndare. Arbetsgivaren beslutar hur de här tas i bruk. OAJ talar nu om lärare
inom småbarnspedagogik istället för barnträdgårdslärare.

→

Nuvarande behörigheter bibehålls. De som nu är
behöriga för barnträdgårdsläraruppgifter är behöriga både
till lärare inom småbarnspedagogik och till socionomer
inom småbarnspedagogik. Framöver blir man behörig lärare inom småbarnspedagogik med minst en pedagogie
kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger
yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik
och förskoleundervisning. Den som senast den 31 augusti 2019 antas till yrkeshögskola för studier som ger behörighet och som blir färdig med studierna senast den 31 juli
2023 blir också behörig lärare inom småbarnspedagogik.
I teamet fler högskoleutbildade. I framtiden arbetar
det fler högskoleutbildade än tidigare i ditt team. Av daghemspersonalen i fostrings-, undervisnings- och vård
uppgifter ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och av dem
ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.

Kundrelationen inom småbarnspedagogiken är inte
längre till alla delar sekretessbelagd information. Det här
underlättar informationen mellan daghem och föräldrar.
Barnets individuella plan för småbarnspedagogik är dock
ett sekretessbelagt dokument. Övriga uppgifter som inte
får röjas är exempelvis uppgifter om en persons inkomster eller förmögenhet, hälsotillstånd, handikapp samt levnadsvanor och andra personliga omständigheter. Uppgifter
som är nödvändiga för att ordna stöd och trygg småbarns
pedagogik får utbytas mellan behövliga myndigheter och
daghemmet.
OAJ påminner om att arbetsgivaren måste se till att
personalen har kunskap om sekretess och dataskydd, till
exempel genom att ordna fortbildning.

Barnets plan för småbarnspedagogik
är ett pedagogiskt dokument
LÄRAREN INOM småbarnspedagogik ansvarar för att göra

Hur ändras mitt arbete som
lärare inom småbarnspedagogik?
LAGEN BETONAR att barnets bästa ska prioriteras. I fråga

om ett enskilt barn, en barngrupp och barn i allmänhet ska
barnets bästa beaktas separat i varje fall och situation. Enligt FN:s riktlinjer om barnets rättigheter har barn rätt till
bland annat lek, vila, fritid och till att bli hörda. Förmodligen har du som lärare verkat för barnets bästa redan innan lagparagrafen kom till.
Den småbarnspedagogiska miljön ska vara ut
vecklande, främja lärande och vara hälsosam och trygg
med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga
omständigheter. Den nya lagen föreskriver också att barnen ska skyddas från våld, mobbning och andra former
av trakasserier.

upp barnets plan för småbarnspedagogik och för utvärderingen. Läraren inom småbarnspedagogik har också helhetsansvar för att planera verksamheten för barngruppen,
för att en planenlig och målinriktad verksamhet förverkligas samt för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Vilka ändringar gäller speciallärare
inom småbarnspedagogik?
SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARENS NYA yrkesbeteckning

är speciallärare inom småbarnspedagogik. En speciallärare inom småbarnspedagogik deltar vid behov i utvärderingen av barnets behov av stöd, stödåtgärderna och
genomförandet av dem när barnets plan för småbarnspedagogik görs upp.
Kommunen bör ha tillgång till tjänster av speciallärare →

