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Pedagogisk verksamhet för barn och ungdom 6 - 16 år 
Regeringen har bemyndigat skolministern Ylva Johansson att tillkalla en 
kommitté med uppdrag att utarbeta förslag till nytt måldokument för den 
pedagogiska verksamheten för barn och ungdom i åldrarna 6-16 år. Som 
ordförande har utsetts  chefen för Skolverket, Ulf P. Lundgren. 

Övriga ledamöter i kommittén är bitr. professor Gunilla Dahlberg och över-
direktör Anne-Marie Begler, Socialstyrelsen. Huvudsekreterare är Margareta 
Nuder, programchef för barnomsorgen i Stockholm. 

Det samlade måldokumentet skall omfatta den obligatoriska skolan,  
förskolans 6-årsverksamhet och skolbarnsomsorgen. 

I regeringsförklaringen i mars 1996 fastslogs  att förskolan, skolan och skol-
barnsomsorgen skall integreras ”för att förbättra grundskolans första viktiga 
år”. Den statliga administrationen av frågor om förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg överfördes från och med den 1 juli 1996 från Social-  till 
Utbildningsdepartementet. 

Grundskolans pedagogiska styrdokument återfinns i den av regeringen fast-
ställda läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (LPO 94) respektive i de 
av regeringen och statens skolverk fastställda kursplanerna. 

För barnomsorgen har Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, utarbetat 
allmänna råd i form av Pedagogiska program för såväl förskoleverksamheten 
som skolbarnsomsorgen. 
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Betydelsen av samverkan mellan förskolan och skolan betonas i bägge dessa 
dokument, liksom betydelsen av samsyn mellan de olika verksamheternas 
sätt att se på och stimulera barns utveckling och möta deras behov.  

Med utgångspunkt i nuvarande måldokument skall kommittén utarbeta för-
slag till ett nytt samlat måldokument som skall ersätta Lpo 94 och delar av 
det pedagogiska programmet för förskolan och i ett första steg omfatta barn 
och ungdom i åldrarna 6-16 år. 

De olika verksamheternas kvaliteter och särart skall tas tillvara. Enligt direk-
tiven bör kommittén i sitt arbete utgå från att arbete i de samlade verksam-
heterna alltmer bedrivs i arbetslag där olika personalkategorier med skilda 
pedagogiska uppgifter kompletterar varandra i det dagliga arbetet. 

Utredningen skall bedrivas i samråd med den arbetsgrupp inom regerings-
kansliet, som arbetar med att se över definitioner och föra över bestämmel-
serna om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i socialtjänstlagen till 
skollagen. 

Kommittéarbetet skall bedrivas i nära samråd med berörda organisationer 
och myndigheter samt med de utredningar vars uppdrag särskilt berör ut-
redningsarbetet. En referensgrupp med representanter för Svenska Kom-
munförbundet och de fackliga organisationerna kommer att tillsättas. 

Uppdraget skall vara slutfört och redovisat senast den 15 februari 1997. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Ylva Winberg,  
tfn 08-772 43 26 och Ingrid Lindskog, tfn 08-772 46 31. 
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