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Nordmalings    
kommun ändrar i 
justerade protokoll
   Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun 
har ändrat i ett justerat beslutsprotokoll, något som kan vara 
direkt olagligt och som dessutom innebär svåra konsekven-
ser för fl era fristående förskolor i kommunen. Den JO-
anmälan som gjordes mot kommunen i höstas kommer nu 
att kompletteras med uppgifterna om kommunens protokoll.
   FSO JO-anmälde i november Nordmalings kommun för att kommunen hade dröjt oskäligt länge med att till 
Förvaltningsrätten skicka vidare ett överklagande rörande ersättningsnivåer för de två fristående förskolorna Holken 
och Bergslyan i Nordmalings kommun.
   I det ursprungliga beslutsprotokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2012, 
står bl a om beslutet om ersättningsnivåerna till de fria förskolorna för 2013. I efterhand har formuleringar i detta 
beslut och det justerade protokollet ändrats – med samma ärendenummer och samma beslutsdatum, men utan 
någon notering om att protokollet har ändrats. Förändringen består av att någon i kommunen har lagt till orden 
”halv ersättning vid vistelsetid upp till 20 tim/vecka” på två ställen i protokollet.
   - Det är förvånansvärt att man ändrar i ett justerat protokoll. I min värld är det direkt olagligt, och jag ser det som 
ett straff  för att vi JO-anmälde kommunen i höstas. Vi kommer nu att bifoga dessa två protokoll till vår JO-an-
mälan, så att JO får bedöma lagligheten i kommunens agerande. Jag utgår ifrån att kommunen kommer att kritiseras 
kraftigt för detta, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   FSO uppmanar också JO samt Förvaltningsrätten i Umeå att granska om barn- och utbildningsnämnden i 
Nordmalings kommun har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning när man har ändrat i ett redan justerat protokoll.
   Enligt skollagen ska kommunerna besluta om ersättningsnivåer senast den 31 december året innan de ska gälla. 
De tillagda orden i det förändrade protokollet kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för förskolorna Bergs-
lyan och Holken, som inte delgavs det förändrade beslutet före årsskiftet.
   - Eftersom förskolorna har budgeterat för full ersättning, utifrån det ursprungliga beslutet och protokollet, in-
nebär det här svåra följder för deras verksamhet, säger Mimmi von Troil.



”Barnen förlorar på kort inskolning”
   Fler förskolor kortar ner inskolningen till tre dagar, men forskare hävdar att den populära metoden inte är den 
bästa ur barnets perspektiv. Trots att det saknas forskning kring hur föräldraaktiv inskolning påverkar barnets ank-
nytning och stressnivåer väljer allt fl er förskolor att gå över till den metoden.
   – Vem är vinnarna här, är det förskolan eller föräldrarna? Jag har väldigt svårt att tänka mig att det är barnen som 
är vinnarna, säger Birthe Hagström, förskollärare, speciallärare och doktor i pedagogik.
   Tillsammans med Malin Broberg, psykolog och docent i psykologi och Anders Broberg, psykolog och professor i 
klinisk psykologi, har hon skrivit en bok om anknytning i förskolan
   – Om jag utgår ifrån vad vi i dag vet om små barn, så tar det längre tid än tre dagar att bygga upp en relation med 
en person som ska ersätta föräldern, säger Birthe Hagström.
   Vem som introducerade den föräldraaktiva inskolningen, eller tredagarsinskolningen, som modellen också kal-
las, är det i dag ingen som kan svara på. Troligtvis var det en förskola i Stockholm som började och sedan spred sig 
modellen.
   Förskolechef  Yvonne Luht införde föräldraaktiv inskolning i fjol på sina tre förskolor i Göteborg. I dag är hon 
jättenöjd.
   – Det är bra att föräldrarna ser hur det kan vara under en hel dag, men också att de får träffa de andra föräldrarna. 
Under tvåveckors-inskolningen var barnen bara där en liten stund varje dag och då tycker jag att man drog ut på det 
väldigt mycket. För pedagogerna är det bra att man får ihop gruppen tidigt, säger hon.
   Forskaren Birthe Hagström är mycket kritisk till den korta inskolningen.
   – Den gamla modellen har man haft sedan 1970-talet. Där får barnen en chans att vänja sig vid miljön och lära 
känna en pedagog. Det bärande argumentet med föräldraaktiv inskolning verkar vara att föräldern ska känna sig 
trygg. Det tror jag är viktigt, men vi glömmer barnet. Barnet måste också utveckla en trygghet, säger hon.
   Enligt Birthe Hagström kan man inte dra några slutsatser bara för att barnen slutar skrika, eller klarar av att äta 
och sova:
   – Jag tycker vi behöver en diskussion utifrån den kunskap vi har om små barn. Vad behöver barn för att känna sig 
trygga? Vad behöver de för att nyfi ket kunna delta i och lära av det som förskolan erbjuder? Barn är olika och barn 
reagerar olika. Oftast är det de tryggt anknutna barnen som protesterar mest högljutt. Men fysiologiska studier visar 
att stressnivån hos ett barn som inte verkar reagera på separation ändå kan vara hög, säger Hagström.
   (Lärarnas Nyheter)

Se upp för halkan!
   De senaste årens vintrar, med mycket snö och kyla, är 
naturligtvis roligt för dem som gillar vintersport. Men 
det fi nns också en avigsida, och det är halkan. Antalet 
olyckor som beror på halkan ökar i arbetslivet, och fram-
för allt är det personal inom barnomsorgen som råkar 
illa ut.
   De allt hårdare vintrarna på senare år har fått halk-
olyckorna att öka markant, med över 1.000 fall per år. 
Åren 2007-2009, då vintrarna var relativt milda, inträf-
fade strax över 4.000 halkolyckor medan de åren 2010-
2011 ökade till strax över 5.000 per år. Det visar statistik 
från Arbetsmiljöverket.
   I topp i statistiken ligger anställda inom barnomsorgen 
och grundskolan, tätt följda av äldreomsorgen.
   En annan bild som växer fram från statistiken är tydliga könsskillnader. De senaste fem årens siffror visar att 
risken för kvinnor att råka ut för halkolyckor är 20 procent högre än för män.
   Arbetsmiljöverkets rekommendation är att arbetsgivare och anställda tillsammans bedömer vad man kan göra för 
att minske riskerna för halkolyckor. En enkel åtgärd, enligt Arbetsmiljöverket, är broddar.

     Bild: ntf.se



D-vitaminbrist hos barn trots riktig kost 

DO granskar förskolor och skolor

   Förskolebarn i norra Sverige har för låga nivåer av D-vitamin 
redan i slutet av sommaren och värdena sjunker under vintern. Även 
om kosten följer rekommendationerna räcker inte solljuset till, visar 
forskare vid Umeå universitet i en nyligen publicerad rapport. 
   Studien omfattar 90 förskolebarn, som undersöktes i slutet av 
sommaren och det visade sig att nästan en fjärdedel (totalt 24 pro-
cent, 8 procent hos barn med ljus hy och mer än 40 procent hos 
barn med mörkare hudtyp) hade D-vitaminnivåer under defi nitionen 
för brist. Situationen förvärrades under hösten och vid uppföljnin-
gen i januari-mars hade mer än 25 procent av de ljusa och 50 procent 
av de mörka barnen bristnivåer. Mindre än var tionde barn i studien 
nådde upp till optimala nivåer av D-vitamin.
   - Barnens intag av D-vitamin från maten följde näringsrekommen-
dationerna, men de verkar inte vara räcka till för barn i norra Sverige 
där solen inte kan bidra med tillräckliga mängder, kommenterar 
dietisten och forskaren Inger Öhlund som är huvudförfattare till 
studien.
   Solen är den viktigaste källan genom att solljuset omvandlar ett 
ämne i huden till D-vitamin, men i områden med lite sol måste 
intaget komma från maten. Forskargruppen har nu startat ett försök 
där barn i både Umeå och Malmö får en speciell mjölk med extra 
mycket D-vitamin. Barnen dricker mjölken en gång per dag i tre 
månader under vintern och forskarna mäter D-vitaminnivåerna både 
före och efter perioden. Målet är att få fram hur mycket D-vitamin i kosten som barn i Sverige behöver för att före-
bygga D-vitaminbrist.
   (Umeå universitet)

Barnet på bilden har inget samband med artikeln.

   Skolor, förskolor och högskolor får i dagarna ett brev från DO, Diskrimineringsombudsmannen. Brevet är en 
påminnelse om vilka skyldigheter de har enligt diskrimineringslagen.
.   -Vår erfarenhet är att många utbildningsanordnare har en förståelse för hur det planmässiga arbetet bör bedrivas, 
men att det oftast saknas mål och åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier 
och sexuella trakasserier, säger Peter Tai Christensen, chef  för DO:s granskningsenhet i en kommentar.
   Granskningsenheten inom DO bildades förra året. Deras arbete handlar bland annat om att granska skolor och 
förskolor kring hur de lever upp till kraven att arbeta aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn 
och elever.
   (Lärarnas Nyheter)
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