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Pär Hammarberg
Utbildningsnämnden

Arbetskläder till personal i Ånge kommuns kommunala
förskolor, förskoleklasser och fritidshem
Vi rektorer i Ånge kommun har analyserat och reflekterat över personalens
arbetskläder vara eller icke vara. I dagens budget för förskolornas-,
förskoleklassernas- och fritidshemmens verksamheter inryms inte
arbetskläder för personalen.
Det vi rektorer kan se är att personalen behöver kläder och skor för både
inom- och utomhus pedagogik för att kunna fullfölja uppdraget utifrån
verksamheternas olika styrdokument. Personalens och barnens/elevernas
hälsa och välmående är en viktig del när det gäller bl.a. hållbar utveckling.
Vi i dessa verksamheter arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt.
Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och
samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och
stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande. Utbildningen i
verksamheterna ska också ge barnen/eleverna möjligheter att tillägna sig ett
ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och
samhälle. Det i sin tur innebär att personalen ska erbjuda barnen/eleverna
möjligheter till att leka, utveckla och lära sig att utforska både miljön inomoch utomhus för att barnen/eleverna ska få rika sinnesupplevelser. Oavsett
väder ska verksamheterna erbjuda omsorg, utveckling och lärande,
barnen/eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig
rörelseförmåga genom bl.a. att erbjuda fysiska aktiviteter och möjlighet att
vistas i olika naturmiljöer.
Utifrån olika regelverk bl.a. (Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om
smittrisker från 19 november 2018) används arbetskläder, t.ex. vård och
omsorg för att hindra smittspridning och infektioner. Som vi ser det så kan
det innefatta även förskolans, förskoleklassens och fritidshemmens personal.
Sist men inte minst vill även vi lyfta genusperspektivet, profilering av hälsa
och välmående för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är i allra hög grad
arbetsmiljö och ett sunt arbetsliv för personalen. Om vi kan erbjuda
arbetskläder och skor till personalen i våra kommunala verksamheter så
förebygger vi även smittspridning mellan hem och arbetsplats.
Med vänlig hälsning
Rektorerna i Ånge kommuns kommunala verksamheter

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon

Bankgiro

Organisationsnummer

841 81 Ånge

Torggatan 10

www.ange.se

0690-250 100

5274-3994

212000-2387

BILAGA
Ekonomi

Bilaga gällande arbetskläder till personal i kommunala förskolor,
förskoleklass och fritidshem Ånge kommun
Ekonomi
Beräknad summa/person/år
1.500,-.
Förskolan 80 personal
Förskoleklass 6 personal
Fritidshem 17 personal

Inköp av arbetskläder:
Vinterkläder: Jacka, byxa, mössa, vantar
Vinterskor
Regn/vindställ, fleecetröja, gummistövlar
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