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Ett brev betyder så mycket...

Montessoriförskolan vill ha hjälp hos regeringen 

   FSO växlar upp tempot i strävan att få regerin-
gen att se över skollagen för att förbättra villkoren 
för föräldrakooperativen. Efter det brev som FSO 
skickade till utbildningsmi-nister Jan Björklund, 
och som FSO-Nytt berättade om för två veckor se-
dan, har fl era förskolors situation runt om i landet 
uppmärksammats i massmedia.
   FSO har under senare tid uppmärksammat problemet 
att fl era kommuner tolkar skollagen fel. Nu senast är 
det Lindesbergs kommun som hävdar att föräldrakoop-
erativens krav på medlemskap kan leda till att barn inte 
medges plats på förskolan.
   Flera förskolor i Lindesberg och Göteborg har under 
den senaste veckan blivit föremål för uppmärksamhet 

   Montessoriförskolan Pinocchio och kommunen är oense 
om föräldrakooperativet får ta ut en medlemsavgift. Nu 
tas problemet upp i ett brev till utbildningsminister Jan 
Björklund.
   Det är Fria förskolors SamverkansOrganisation som i ett brev 
till utbildningsministern skriver att den nya skollagen är ett hot 
mot föräldrakooperativa förskolor. Organisationen menar att det 
förväntade resultatet av den nya lagen, vars utgångspunkt ska vara 
barnens bästa och lika villkor för dem som driver förskolor, har 
blivit det motsatta.
   Från Flen hämtas ett exempel. Flens kommun vill förbjuda 
Montessoriföreningen som driver förskolan Pinocchio att ta ut en 
medlemsavgift av föräldrarna. Avgiften anser kommunen är i strid 
med maxtaxans regler, något som föreningen motsätter sig.
   (Ekuriren.se)

från media. Framför allt är det fl era av SVT:s regionala redaktioner som har visat intresse för föräldrakooperativens 
situation när kommunerna inte följer skollagen.
   - Det är naturligtvis bra att föräldrakooperativen uppmärksammas. De är en bra och viktig del av förskolevärlden. 
Vi kommer nu att ta kontakt med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för att upplysa dem om hur deras med-
lemmar, kommunerna, agerar när de tolkar skollagen på det sätt de gör, säger Mimmu von Troil, vd på FSO.



Förskolepedagoger får inspiration 

Trygghet går före inlärning

Hjälp FSO att uppdatera

   I slutet av januari genomför Stockholms universitet Matte/NO-biennetten för andra gången. Flera 
av seminarierna vänder sig direkt till pedagoger i förskolan och ger konkreta tips på hur man kan få in 
matematik, naturvetenskap och teknik i det dagliga arbetet.
   - Pedagogerna i förskolan är otroligt betydelsefulla i fråga om att tidigt väcka barns intresse för naturvetenskap 
och matematik. Därför har vi lagt stor vikt vid att ta fram bra seminarier för förskolepedagogerna, säger Lars Fors-
berg, projektledare för Matte/NO-biennetten vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 
didaktik (MND), vid Stockholms universitet.
   Han är mycket nöjd med programmet och hoppas på en stor uppslutning av pedagoger från förskolan. När den 
förra Matte/NO-biennetten anordnades i januari 2011 kom 1.400 pedagoger från hela landet, varav fl era hundra 
från förskolan.
   Denna gång kan pedagogerna välja mellan drygt hundra olika föreläsningar och arbetsseminarier, varav ett fl ertal 
vänder sig direkt till förskolan.
   (Stockholms universitet)

   
   FSO arrangerade redan förra hösten tillsammans med Universeum i Göteborg uppskattade inspira-
tionsdagar i teknik och naturkunskap för förskolepersonal.
   - Genom samarbetet med Universeum kunde vi föra in de ämnena som naturliga delar i den pedago-
giska vardagen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   De allra minsta barnen behöver inte stimuleras genom skolmässiga aktiviteter i förskolan. Fokus bör i 
stället ligga på anknytningsprocessen och på att ge barnen tid att känna sig trygga, enligt tre forskare.
   - Det är klart att förskolan ska stå för lärande men en förutsättning för att det ska fungera är att barnen är trygga 
och inte upptagna av att hantera sin oro, säger Malin Broberg, docent i psykologi.
   I en ny bok, »Anknytning i förskolan. Vikten av trygghet för lek och lärande«, lyfter Malin Broberg, tillsammans 
med Anders Broberg, professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet, och Birthe Hagström, förskollärare 
och doktor i pedagogik, fram de små barnens situation och behov i förskolan.
   Förutom de senaste årens ambitioner att höja nivån på lärandet inom förskolan har det också skett organisatoriska 
förändringar med större barngrupper och lägre personaltäthet. Detta sammantaget är enligt forskarna inget som 
gynnar 1—2-åringar som just genomgår den oundvikliga separation från sina föräldrar, som det innebär att börja i 
förskolan.
   - Det är först när de små barnen är trygga med den nya miljön, med en ny person och kan separera från föräldern 
som de kan slappna av och börja utforska allt spännande som förskolan har att erbjuda, säger Malin Broberg.
   (Lärarnas Tidning)

   Vi uppdaterar våra medlemsregister och vår hemsida och förbättrar våra rutiner och kanaler för snabb och rel-
evant information till dig som är medlem i FSO. För att klara det behöver vi din hjälp!
   Vi ber dig att snarast maila oss namn, mobiltelefonnummer och e-postadresser till aktuella kontaktpersoner på 
förskolan, samt ev adress till förskolans hemsida, så att vi kan lägga ut en länk på FSO:s hemsida.
   Om du inte har skickat oss ovanstående uppgifter de senaste veckorna kan du göra det på info@ffso.se.

   Tack för hjälpen!



Kolla dina försäkringar!

Avhandling om buller

FSO samarbetar med Göteborgs universitet

   Årsskiftet är ofta huvudförfallodag 
på försäkringar. Det är därför viktigt 
att du kollar så att din förskola är rätt 
försäkrad även efter den 1 januari.
   FSO har ett unikt samarbetsavtal med 
försäkringsmäklarna Söderberg & Partners, 
som har tagit fram en särskild försäkrings-
lösning för FSO:s medlemmar. Söderberg 
& Partners erbjuder genom Trygg-Hansa 
en bred lösning som ska passa alla typer av 
förskolor, med förmånliga villkor, högre 
försäkringsbelopp, lägre självrisker och 
lägre premier samt utökad omfattning. De 
har också tillsammans med försäkrings-
bolaget Chartis tagit fram en särskild 
ansvarsförsäkring för styrelsen, som täcker 
såväl eventuell skadeståndsskyldighet som 
utrednings- och försvarskostnader vid krav 

   Förskolepersonal har mer av både hörselnedsättningar och tinnitus än normalbefolkningen och behöver 
en bättre arbetsmiljö, framhåller Fredrik Sjödin i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 
12 december.
   Bakom ligger en studie i samarbete med 17 olika förskolor om hur deras ljudmiljö påverkar personalens hälsa. Ca 
100 förskollärare och barnskötare har deltagit och utvärderat effekterna av 13 olika åtgärder. Hörselundersökningar 
visade att förskolepersonalen – trots att de uppmätta ljudnivåerna ligger under Arbetsmiljöverkets gränsvärde – har 
hörselförsämringar i större utsträckning än en svensk normalbefolkning som inte arbetar i bullrig miljö. Dessutom 
rapporterar ca 31 % av förskolepersonalen tinnitus (öronsusning) att jämföra med 10-15 % i befolkningen som 
helhet.
   Det var tydligt att antalet barn vid varje avdelning hade inverkan på ljudnivån, men sambandet är ganska svagt: En 
fördubbling eller halvering av antalet barn innebär inte mer än ca 4 dB(A) skillnad i ljudnivån. Personal som utsattes 
får många höga ljudtoppar under arbetsdagen var mer stressade på kvällen och mer trötta efter en natts sömn jäm-
fört med personal med färre ljudtoppar.
   Hälften av personalen arbetade även under hög stress och en fjärdedel rapporterade en hög grad av utbrändhet.   
   Den mest besvärande arbetsmiljöfaktorn uppgavs vara bullret. Barngruppens sammansättning var också ytterlig-
are en viktig faktor bakom upplevd stress och arbetsbelastning. Andra bidragande orsaker var ett ökat antal arbet-
suppgifter och större inslag av administrativa uppgifter.

   FSO har kontaktats av Göteborgs universitet för ett samarbete, dels kring s k VFU-platser (verksamhetsförlagd 
utbildning), dels för att undersöka framtida strategiska samarbeten. FSO kommer att erbjudas plats i både styrgrupp 
och arbetsgrupp när det gäller den nya förskollärarutbildningen.
   - Vi ser detta som ett viktigt steg på vägen till att de fria förskolorna är ett naturligt och självklart inslag i utbild-
ningen av förskollärare, säger Mimmi von Troil, vd för FSO.

som ställs mot förskolan.
   För mer information, kontakta FSO-kansliet, info@ffso.se. Information kommer också att fi nnas på FSO:s hem-
sida fr o m måndag.

           Ur FSO-Bladet nr 1, 2012



Skolverket om stora barngrupper: 

”Vi är oroliga”
   Flera tusen småbarn går på förskoleavdelningar med över tjugo barn, och det fi nns avdelningar för ett- 
till treåringar med så många som 34 barn, visar SVT:s kartläggning.
   - Vi är naturligtvis väldigt oroliga över den här utvecklingen, för att det måste fi nnas en rimlig förutsättning att 
göra en bra verksamhet. Barnen ska vara trygga och säkra, det är ju ändå barn det handlar om, ganska små barn 
faktiskt, säger Ingrid Lindskog, enhetschef  på Skolverket.
   SVT:s undersökning visar också att det är fl er barn per personal än man tidigare trott, och mest är det i de riktigt 
stora barngrupperna – där det är 35 barn eller fl er, är det 12 barn per personal.
   Och de riktigt små barnen mellan 1 och 3 år, fi nns numera i dessa grupper på över 35 barn.
   – Det fi nns ju en läroplan som säger att det ska handla om en pedagogisk verksamhet och inte förvaring och då 
måste det fi nnas rimliga möjligheter.
   Och det ger inte 25-barnsgrupper?
   - Nej, det låter ju inte bra.
   När förskolan byggdes ut på 70-talet, var Socialstyrelsens normer tre vuxna på högst 12 småbarn eller 15 äldre 
barn.
   Forskarna tycker inte att de små barnens behov har förändrats sedan 70-talet. Malin Broberg, legitimerad psyko-
log, docent på Göteborgs Universitet och delförfattare för en bok om anknytning i förskolan:
   - En ettåring som börjar på förskolan är fortfarande väldigt, väldigt liten. När de blir ledsna för att de är trötta 
eller hungriga behöver de hjälp med att reglera den känslan. Och det är det som pedagogerna behöver bemöta och 
ge dem. Och om man inte får det så fi nns inte grunden för en trygg självkänsla.
   Under 2000-talet har rätten till förskola för fl er barn ökat antalet barn, medan forskningen visar att resurserna har 
skurits ner i och med maxtaxan. Resultatet är stora barngrupper.
   - Vi tycker att huvudmannen måste ta sitt ansvar, och att de måste göra konsekvensutredningar, säger Ingrid Lind-
skog, enhetschef  på Skolverket och fortsätter:
   - Att det fi nns risk med den här utvecklingen, att grupperna blir större, det har vi sagt många gånger.
   Antalet barn i förskolan fortsätter att öka, där fi nns i dag 83 procent av alla ett- till femåringar.
   (SVT)


