Pysslingförskolan Riddarborgens chef Jannicke Schönhoff; prisbelönad för sitt
ledarskap, och hennes stolta pedagoger arbetar med öppenhet för mångfaldsarbete,
det Montessori-inspirerade och omsorgsfulla lärandet kombinerat med daglig
utevistelse som har skapat förskolans popularitet i Skogås, Huddinge kommun.
Den 1 december genomförs värdegrundsutbildningen Lions
Quest/TILLSAMMANS för hennes förskola med stöd av Lions Sverige och
i samverkan med Huddinge civilförsvarsförening. Förskolan har, sedan
många år medlemskap i föreningen; Jannicke själv och flera av hennes
pedagoger visar dessutom ett utökat socialt engagemang då de stöttar
Huddinge kommuns krishanteringsarbete genom att ingå i Frivilliga
Resurs Gruppen, FRG.
Inför utbildningsdagen säger Jannicke att ”Pysslingen
Förskolor och Skolor är en av de verkliga pionjärerna för Sveriges
fristående förskolor med en stark övertygelse om förskolans
betydelse för barns, familjernas och samhällets utveckling.
Utbildningen Lions Quest/TILLSAMMANS passar in perfekt i vårt
värdegrundsarbete och är helt i samklang med företagets vision och
värdeord KVALITET, TRYGGHET, KOMPETENS och UTVECKLING.”
En av framgångsfaktorerna hos Riddarborgens förskola är
att medvetet lyfta värdegrundsarbete och främja integrationen i
kommunen genom ett idogt arbete med att svetsa samman olika kulturer
och etniciteter. Familjer som kommer från ett annat land och får
veta att det finns en förskola som arbetar med svenska språket och
våra olika traditioner - men samtidigt visar förståelse för deras
eget språk och kultur - vill att barnen ska vara där. Det sprider
sig från mun till mun. Idag finns det 21 olika nationaliteter
representerade på förskolan – bland såväl barn, deras familjer och
pedagogerna. Den mångkulturella inriktningen är extra tydlig då det
förutom svenska även talas engelska, spanska, arabiska, turkiska och
finska bland medarbetarna.
Förskolechefen Jannicke har under många år engagerat sig
mycket i utvecklingen av förskolan och ofta fått diskutera
ersättningsnivåer för hennes hjärtefråga när det gäller
möjligheterna för barn i behov av särskilt stöd och modersmålsstöd
med förhoppningen att kunna driva på och förändra kommunpolitikernas
sätt att se på frågor som alla inom förskolans värld brottas med dvs

fördelningen av resurser till barn i behov av särskilt stöd och
vikten av att det finns en samsynthet om hur det borde fungera särskilt i en socialt och ekonomiskt ojämlik kommundel som Skogås är
i Huddinge kommun.
Hon menar att det är nödvändigt med en tydligare nationell
strategi kring vad politiker egentligen vill ta ansvar för. Det
fungerar ju så olika när det gäller t ex anslaget per barn i
förskola som skiljer så mycket mellan olika kommuner. Förskolor
likabehandlas inte - det är det olika ersättningsnivåer mellan
grannkommuner som resulterar i en helt annan konkurrenssituation.
Problem uppstår när speciellt förskollärare rekryteras på samma
arbetsmarknad och med samma löneutveckling men inte alls med samma
ekonomiska förutsättningar.

