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Är du med i ett Montessorinätverk?

Bristen på förskollärare - en tickande bomb
   Det saknas uppemot 6.000 förskollärare i landet – behovet är alltså enormt. Utbildningarna på landets högskolor 
och universitet hinner inte med att utbilda tillräckligt många, och allt fl er förskolor, både fria och kommunala, får 
klara sig med lägre utbildad eller outbildad personal.
   För de blivande förskollärarna som utexamineras under de närmaste åren är det naturligtvis en välkommen situa-
tion, där de kommer att kunna välja och vraka mellan erbjudanden. Men allt är inte bara rosenrött för de nyutexam-
inerade förskollärarna.

   FSO arbetar, bl a tillsammans med Montessorisällskapet MER, på att förena landets befi ntliga montessorinätverk. 
Känner du till ett sådant? Kanske är du och/eller din förskola delaktiga i ett? 
   Hör gärna av er till FSO så att vi kan komma i kontakt med varandra.

catarina.ranang@ffso.se

   - För att få sin legitimation, vilket också är kravet 
för en tillsvidareanställning, måste de nya förskol-
lärarna ha en mentor/handledare under ett års tid. 
Denna handledare ska vara förskollärare. I tider när 
det är stor brist på förskollärare ska alltså de redan 
anställda förskollärarna ägna en del av sin tid att 
utbilda nya förskollärare samtidigt som kraven på 
dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete har 
skärpts, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.. 
   Om situationen är svår i dag, då det saknas 6.000 
förskollärare, ser framtiden än mer problematisk ut. 
På grund av pensionsavgångar, ökande antal barn 
och det stärkta pedagogiska ansvaret kommer det 
fram till år 2020 att behövas 29.000 nya förskollärare 
i Sverige.
   - För fria förskolor blir situationen ännu mera 
bekymmersam av fl era anledningar. Fristående för-
skolor är ofta små enheter där de förskollärare som 
är anställda har mer än fullt upp med sina nuvarande 
arbetsuppgifter. Det fi nns litet utrymme för att vara 
mentor. Lägg därtill ett bristfälligt ersättningssystem för kompensation av lönebortfall så blir det inte lättare, säger 
Mimmi von Troil.

Mimmi von Troil, vd på FSO, Fria förskolor



Förskolelyftet i Göteborg

Mini-REDE utvecklar språk och etik

   Under perioden 2012 - 2014  pågår regeringens satsning på 
Förskolelyftet.
   Satsningen riktar sig till förskollärare och förskolechefer som 
vill stärka sin kompetens och därmed främja förskolans målup-
pfyllelse. Göteborgs universitet erbjuder nedanstående kurser 
hösten 2013. Ordinarie studietakt är kvartsfart, en termin. Du 
kan även välja åttondelsfart på vissa av kurserna och ta dina 
poäng på två terminer. 
   För förskollärare, barnskötare och pedagogisk personal i 
förskolan, nyhet ht 13:
   Natur och teknik 7,5hp
   Flerspråkighet och interkulturell kompetens 7,5hp

   En ny studie från Göteborgs universitet visar att förskolebarn kan öva upp sin empati och förståelse för etiska 
frågor med hjälp av övningarna i mini-REDE, där REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik.
   Forskaren och specialpedagogen Agneta Simeonsdotter Svensson vid Institutionen för pedagogik, kommunika-
tion och lärande, Göteborgs universitet, har undersökt vilken effekt de djurinriktade övningarna i mini-REDE har 
på barn mellan tre och fem år.
   - Djur intresserar barn och de har ofta ett speciellt förhållande till djur. De vill djuren väl. Genom övningarna i 
mini-REDE lär sig barnet att djur känner på liknande sätt som människor och att djur och människor ska behandlas 
med respekt och omsorg, berättar Agneta Simeonsdotter Svensson.
   I hennes kvalitativa studie har 52 barn på fyra olika förskolor ingått. På varje förskola delades barnen in i två 
grupper; en testgrupp som gjorde mini-REDE-övningar och en kontrollgrupp som inte gjorde övningarna. Samt-
liga barn fi ck svara på samma etiska frågor och se samma djurbilder vid två tillfällen, men det var endast barnen i 
testgruppen som fi ck arbeta med övningar däremellan.
   - Resultatet visar att barnen i kontrollgruppen gav mindre utvecklade svar och hade svårigheter att se djurbilderna 
i ett större sammanhang. De barn som arbetat med övningarna i mini-REDE kunde leva sig in i djurs behov mer 
påtagligt och de kunde även relatera djurs behov till människors behov. De hade också ett mer utvecklat ordförråd, 
berättar Agneta Simeonsdotter Svensson.
    (Lärarnas Nyheter)

   Fotnot: 
   Mini-REDE är uppbyggt av tio övningar: 1. Fågelfamiljen koltrast. 2. Ljudpussel. 3. Hej humlor. 4. Småkrypsrestauranger. 
   5. Ensam. 6. I ett hus. 7. Mamma Mu. 8. Hur känner djuret, hur känner jag? 9. Hundar, möss och fl addermöss. 10. Stormen.
   Övningarna kan laddas ner gratis på: rede.se.
   Det fi nns även kostnadsfria kurser och föreläsningar om mini-REDE. 
   För mer information kontakta: sarah.vikslund@djurskyddet.se Telefon 08-688 28 35 eller 073-643 68 47.



Informationsmöte för fria förskolor i Stockholm

FSO arrangerar chefsträffar

FSO tecknar nya avtal med nya medlemsförmåner

 Ur innehållet:
 - Ny enhetschef  vid enheten för förskolesamordning i Stockholms stad
 - Information om 
 a) pågående utredning för central hantering av föräldraavgifter
 b) månadsvis utbetalning av ersättning
 c) ”sommarersättning”
 d) nya överenskommelser på barn ska skickas in så fort som möjligt
 - Förskollärarbrist på Stockholms fristående förskolor? 
 - Andelen förskollärare i stadens fristående förskolor har gått ner från 37 procent år 2011 till 33 procent år 2012.
 Tid:   Onsdag den 17 april 2013, kl 16.30 – 19.00
 Plats:   Vasa Real, Aulan, Karlbergsvägen 15
 Arrangör:  Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad

                       Klicka här för anmälan: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=60132

   I april ordnar FSO förskolechefsträffar i Stockholm och i Göteborg, 18 respektive 23 april. Där får förskolechefer 
möjlighet att möta andra i samma position för att stöta och blöta frågor med tillsammans. Temat på dessa första 
träffar är "Chef  och kollega - att sitta på olika stolar. 
   Frågeställningar som kommer att tas upp är t. ex: 
   - När är man chef  och när blir man ledare? 
   - Hur närmar man sig personalen utan att bli kompis? 
   - Vad förväntas av mig som chef? 
   - Hur framför man kritik på bästa sätt? 
   
   Vi håller till i Previas lokaler och mötet inleds med en presentation av Previa och deras tjänster. Det fi nns ett fåtal 
platser kvar till båda tillfällena. För anmälan och mer information, kontakta catarina.ranang@ffso.se

   Bor du inte i Stockholm eller i Göteborg, men är intresserad av chefsträffar - hör av dig till Catarina på FSO!

   FSO har skrivit två nya samarbetsavtal, dels med företaget Havoline, som har ett brett sortiment av miljömärkta 
förbrukningsvaror för den dagliga driften av förskolan, dels med Anticimex, som erbjuder samarbetsavtal, råd-
givning och kurser i bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, livsmedelssäkerhet och skadedjursföre-
byggande arbete. 
   Fler detaljer om avtalen och medlemsrabatter kan du inom kort läsa mer om på FSO:s hemsida www.ffso.se.

Nästa FSO-Nytt kommer den 19 april!


