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Allmän förskola från två år?

“Förslaget både bra och dåligt”

   Socialdemokraterna föreslog i tisdags allmän förskola från 
två års ålder, i stället för dagens tre år. Det skulle innebära 
en sänkning av månadsavgiften med 420 kronor, och enligt 
förslaget skulle det också leda till att 5.000 fl er tvååringar 
skulle gå i förskola. Socialdemokraterna vill också se över 
15-timmarsgränsen för barn till arbetslösa och föräldralediga.
   Socialminister Göran Hägglund (kd) är kritisk till förslaget 
och menar att det inte är statens roll att styra föräldrarna för 
att få in fl er barn i förskolan. Inte heller tror han att avgifter-
na är ett stort problem för de fl esta föräldrar. I stället anser 
han att bristande kvalitet och stora barngrupper är ett större 
problem för många föräldrar.

   Barns rätt till god pedagogisk utveckling oavsett huvudman är en hjärtefråga 
för FSO. Minst lika viktigt är att beakta barnperspektivet. Förslaget från Socialde-
mokraterna om allmän förskola för två-åringar är intressant om syftet är att tidigt 
grundlägga det livslånga lärandet i en god pedagogisk miljö. Är syftet däremot 
endast att minska föräldrarnas utgifter för barnomsorg anser FSO att det är fel 
utgångspunkt. Förskolan i Sverige har i dag en hög subventionsgrad, en viktig 
rättviseaspekt då allt fl er undersökningar visar på vikten av tidigt lärande.
   På samma sätt är det viktigt att 15-timmarsregeln diskuteras utifrån ett barn-
perspektiv. Många huvudmän, både kommunala och fria, erbjuder i dag längre 

vistelsetid än 15 timmar per vecka för barn till arbetssökande och föräldralediga. Dessa beslut har oftast fattats 
utifrån barnperspektivet med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag och möjligheten för barn att bli en del av 
gruppen.
   Oaktat politisk hemvist bör huvudfokus i diskussionen vara hur förskolan kan tillföras mer – men framförallt 
rätt – resurser för att garantera alla barn en god pedagogisk verksamhet. Skollagen stadgar att varje förskola ska 
möta möta varje barn utifrån dess unika förutsättningar. Kanske viktigare än att diskutera om tvååringar ska ha rätt 
till allmän förskola är enligt FSO att diskutera hur förskolan kan möta de barn som har särskilda behov, ett område 
som får allt krympande resurser och ökande behov. 
Mimmi von Troil, vd FSO



FSO växer och kansliet utökar

Fortfarande för få förskollärare

FSO får 30 VFU-platser för förskolestudenter

   Tolv år har gått men inget har hänt. Andelen förskollärare i förskolorna är på exakt samma nivå som 
1999. Då hade 53,6 procent av de anställda som arbetar med barn på förskolorna pedagogisk högskole-
utbildning. 2011 var siffran, enligt Skolverkets senast tillgängliga statistik, på exakt samma nivå.
   Detta samtidigt som förskolans pedagogiska uppdrag och betydelse för barnens kunskapsutveckling har lyfts fram 
kraftigt, bland annat i den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan.
   - Det är mycket anmärkningsvärt, säger Marie Gummesson, ordförande i Lärarförbundets skolformsnämnd för 
förskolan.
   - Det borde fi nnas betydligt fl er förskollärare på förskolorna för att de ska kunna leva upp till sitt pedagogiska 
uppdrag.
   Hon ser lönen som en avgörande orsak till att inte fl er vill bli förskollärare.
   - Det spelar ingen roll om statsmakterna ökar antalet utbildningsplatser om de unga inte väljer att söka sig till 
yrket.
   Maria Stockhaus (M), ordförande i beredningen för utbildningsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, 
tycker inte att det är anmärkningsvärt att andelen förskollärare i förskolan ligger kvar på samma siffra som för tolv 
år sedan.
   - Att hälften av de anställda är förskollärare är ingen alarmerande siffra. Barnskötare är också en viktig yrkesgrupp 
i förskolan, säger hon.
   Det råder brist på förskollärare i många delar av landet, inte minst i Stockholmsområdet. Därför har regeringen 
nyligen gett högskolorna i regionen i uppdrag att öka antalet platser på förskollärarutbildningarna med 2.000.
   (Lärarnas Nyheter)

   FSO har träffat avtal med Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet om att bistå förskollärarutbild-
ningen i Göteborg med ett 30-tal platser för praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Redan i maj 
kommer den första handledarutbildningen att äga rum, och FSO efterlyser nu förskolor i Göteborgsområdet, som 
är villiga att medverka i utbildningen av framtidens förskollärare.
   Du som är intresserad av att veta mer, kontakta snarast Catarina Ranäng, VFU-ansvarig på FSO. Du når henne via 
e-post:                 catarina.ranang@ffso.se.

   Medlemstillströmningen till FSO ökar och därför utökar vi vårt kansli för att ännu bättre kunna tillgodose de ön-
skemål och behov du som medlem har. Utöver FSO:s vd Mimmi von Troil är nu också Catarina Ranäng och Chris-
topher Buchholz anställda på FSO:s kansli.
   Catarina har 19 års erfarenhet i förskolan, varav 10 år i Montessoripedagogiken. Hon har arbetat i de fl esta drift-
former och har även drivit egen förskola. I FSO arbetar Catarina framför allt med rådgivning i verksamhets- och 
pedagogiska frågor, och hon kommer också att arbeta med VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och FSO:s Mon-
tessorinätverk.
   Christopher har över 20 års erfarenhet som journalist och har de senaste åren främst arbetat med strategi, råd-
givning och utbildning när det gäller mediefrågor. Christopher arbetar inom FSO främst med information och 
mediekontakter, och har också ansvaret för nyhetsbrevet FSO-Nytt och medlemstidningen FSO-Bladet.

   Catarina når du på telefon 031-309 90 13 eller via e-post catarina.ranang@ffso.se 
och Christopher når du på 070-570 24 00 eller cb@ffso.se.

  Nytt avtal med Lekolar  
   FSO har skrivit ett samarbetsavtal med Lekolar, som    
   bland annat säljer lekmaterial, läromedel, förbrukningsar-
   tiklar och möbler för förskolan. Detaljer och rabatter kan 
   du inom kort läsa mer om på FSO:s hemsida www.ffso.se.



   Du har väl inte glömt att boka in FSO-dagen i Göte-
borg den 5 april? Det blir en heldag med årsmöte, många 
intressanta seminarier, lunch och ett avslutande mingel på 
kvällen – och allt för bara 150 kronor! 
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra 
hotellrumspriser på Scandic Crown Hotell.

          Anmäl dig så fort som möjligt för att försäkra dig om en plats på FSO-dagen på info@ffso.se!

FSO och Previa i satsning mot buller

Hur arbetar du mot diskriminering och kränkande behandling?

   Ljudnivån i skolor och förskolor är enligt Statens Folkhälsoinstitut ofta så hög att det är svårt för normalhörande 
att samtala. Bullret har dessutom visat sig ha många negativa effekter på barnen, bland annat vad gäller läsförmåga, 
inlärning, koncentration och problemlösningsförmåga. Vid riktigt höga ljudnivåer fi nns också en ökad risk för tin-
nitus eller andra hörselskador. Andra problem som kan uppstå är ökade olycksrisker, minskad aptit och trötthet. 
   Allt det här vet du som jobbar i en förskola, men vad kan du göra åt det? FSO och samarbetspartnern Previa 
kommer under våren att ta fram ett underlag för en gemensam aktion för att minska bullret på förskolorna. Ett 
mindre antal förskolor kommer att få delta i en pilotverksamhet där Previa först undersöker ljudnivåer och bulleror-
saker, och sedan kommer med åtgärdsförslag. Resultatet kommer sedan att presenteras för FSO:s övriga medlems-
förskolor med erbjudanden om liknande genomgångar av de bullriga miljöerna.
   Om du vill veta mer, eller är intresserad av att din förskola är med i pilotprojektet, skicka ett mail snarast till     
                                                                                  info@ffso.se.

   Med hjälp av Skolverkets allmänna råd kan du få uppslag och hjälp i arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. De allmänna råden gäller för alla verksamheter som regleras i skollagen.
   Du kan ladda ned rapporten i pdf-format här:

       http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798

Har du plats för VFU?
(verksamhetsförlagd utbildning)

  
Är du intresserad av att din förskola är med och utbildar 

framtidens förskollärare i Göteborg? För information
eller anmälan, hör av dig snarast via mail till

Catarina Ranäng, VFU-ansvarig på FSO.

catarina.ranang@ffso.se

Nästa FSO-Nytt kommer den 22 februari!


