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Skottlossning tvingar barn att stanna inomhus
   Den senaste tidens många skottlossningar i 
Göteborg tvingade i förra veckan en förskola att ta 
det drastiska beslutat att hålla barnen inomhus.
   - Att det sköts på dagen var väldigt oroväcka-
nde, och dessutom var det barn inte långt ifrån. 
Det betyder att de som gör det här inte bryr sig, de 
har ingen respekt. Vi vet inte vad som kan hända, 
säger Sonu Deva, förskolechef på The Interna-
tional Preschool.
   De 90 barnen på förskolan får nu leka inomhus 
på obestämd tid.
   - Vi har kontakt med polisen och ska få en risk-
analys. Man vet inte vad som händer från timme 
till timme, så vårt beslut kan ju ändras, säger Sonu 
Deva och fortsätter:
   - Barnen känner av reaktioner från vuxna. Om 
personalen inte känner sig trygg blir det inte bra. 
Det är både för barnens och för personalens skull 
som vi väljer att inte gå ut i dag, säger Sonu Deva.

   - Det är naturligtvis oacceptabelt och förfärligt att våra minsta 
barn inte ska få gå ut och leka på grund av risken att de ska bli 
skjutna, och jag hoppas att polisen snart får bukt med problemet 
med de många skjutningarna i Göteborg. Tyvärr aktualiserar 
det här åter det som FSO har drivit länge, nämligen behovet av 
lockdown, att personalen med stöd av lagen kan låsa förskolan i 
händelse av externa händelser som hotar barn eller personal. Vi 
har kontaktat en lång rad myndigheter och organisationer för att 
klargöra hur långt man kan gå när det gäller att låsa förskolor 
och skolor, och därmed tillfälligt vid behov till och med stänga 
ute föräldrar och vårdnadshavare. De senaste dagarnas händelser 
i Göteborg visar tydligt att det är bråttom. Vi måste så fort som 
möjligt få till rutiner, kanske en ny lagstiftning, som skyddar våra 
barn i händelse av grov brottslighet eller olyckor i närheten av 
deras ”arbetsplatser”, säger Mimmi von Troil, vd för FSO.



Kurs i smitta, hygien och livsmedelshantering

S vill validera barnskötare

Fler män till förskolan

Föräldrar nöjda med förskolan

   Den 4 oktober arrangerar FSO en kurs i Smitta, hygien och livsmedelslagen. Hur fungerar städningen på för-
skolan? Är barnen ofta sjuka? Kommer smittan från förskolan eller hemmet? Vilka produkter
ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna? Hur kan vi förebygga smittspridning? Nya Livsme-
delslagen - vilka krav ställer den? Vem får röra sig i förskolans kök? Måste jag byta kläder, tvätta mina händer 
mm? Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar samt ugn och spis hålla? Hur länge får jag varmhålla maten?
   Få svar på dessa och många fl  er frågor under en heldag på hotell Scandic Crown i Göteborg. Vi har ett be-
gränsat antal platser. Kostnad 1.500 kronor + moms per person för förskolor som är medlemmar. I priset ingår 
för- och eftermiddagskaffe, lunch och all dokumentation.
   Varmt välkommen med din anmälan till utbildning@ffso.se

   Socialdemokraterna föreslår en satsning på förskollärare i sin budgetmotion. Bland annat vill man ge barn-
skötare möjlighet att via ett kortare förskoleprogram validera sig till förskollärare. Förslaget går ut på att det 
behövs ungefär 1.000 nya förskollärare i Sverige, för att öka kvaliteten i förskolan.
   S vill se en satsning på fl er utbildningsplatser och avsätter 110 miljoner kronor till detta i sitt budgetförslag. 
   - Bristen på förskollärare ökar, och det går tre på varje utbildningsplats, samtidigt som många går arbetslösa 
som vill bli förskollärare, säger Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till TT.

   Regeringen ger Skolverket i uppdrag att komplettera informationskampanjen om lärar- och förskolläraryrkena 
och de nya lärar- och förskollärarutbildningarna så att den till viss del specifi kt inriktas på att attrahera fl er män 
till förskollärarutbildningen. Syftet är att öka antalet och andelen män vid denna utbildning.
   Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för fl ickor och pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av 
yrke. Därför är det av betydelse att såväl kvinnor som män arbetar som förskollärare och barnskötare, skriver 
biträdande utbildningsminister Maria Arnholm i uppdraget till Skolverket. 
   I dag uppgår andelen män som arbetar i kommunala förskolor till 3 procent och inom fristående förskolor till 
5,5 procent.

   Nio av tio föräldrar är nöjda med förskolan och nästan lika många är nöjda med fritidshemmen. Personalen 
och verksamheten får mycket högt betyg. Det visar en undersökning av Skolverket som föräldrar till 124 000 
barn deltagit i.
   – Det är ett stort erkännande till alla som jobbar med förskola och fritids. Föräldrar är självklart mycket nog-
granna och kritiska när det gäller sina barns skolgång. Deras positiva omdömen stärker ytterligare bilden av 
svensk förskolas höga kvalitet, säger Maria Stockhaus, ordförande för utbildningsberedningen i Sveriges Kom-
muner och Landsting.
   Nästan 90 procent tycker att personalen gör ett bra jobb, att barnen är trygga och att pedagogiken är bra på 
förskolan.
   Hälften av föräldrarna är nöjda med barngruppernas storlek i kommunala förskolor. Här är nöjdheten större i 
fristående förskolor, där grupperna är något mindre. Dock är personalen bättre utbildad i de kommunala försko-
lorna. Andelen av personalen med förskollärarutbildning uppgår till 52 procent i de kommunala mot cirka 36 
procent i de fristående.
   (SKL)



Vad säger lagen om barn i köket?

Sex av tio föräldrar slår i maxtaxans tak

Populära chefsträffar

   Det fi nns ingenting i lagstiftningen som säger 
att barn inte får delta i matlagning på förskolor, 
förskoleklasser, fritidshem och mindre skolor. 
Tvärtom är det många gånger pedagogiskt att låta 
barnen vara med. Den som bedriver verksamheten 
bestämmer själv om barnen ska vara med eller 
inte. 
   Barnen får bland annat lära sig mycket om 
maten och hur den kommer fram till tallriken. Det 
är också ett utmärkt tillfälle att lära barnen en-
kla hygienregler till exempel att det är viktigt att 
tvätta händerna, använda rena redskap och hålla 
isär råvaror och färdig mat. 

   Viktigt att tänka på:
   • Se till att ha bra rutiner som är anpassade för den egna verksamheten. 
   • Se till att det fi nns utbildad personal med barnen. Personalen ska känna till vilka risker som fi nns med den 
mat de lagar och de ska veta hur riskerna ska hanteras. 
   • Ge barnen bra hjälp i köket från början.

   Att låta förskolebarn vara med i köket och laga mat är både lärorikt och roligt. Hur det kan gå till visas i 
fi lmen Veckans kock - barn i kök. I fi lmen är Edvin 5 år veckans kock på sin förskola och lagar mat i köket 
tillsammans med den ordinarie kocken. Veckans kock är ett sätt att involvera barnen i måltiden.
   
Klicka här för fi lmen Edvin, veckans kock:    http://www.youtube.com/watch?v=P6fSKPynjg0
   (Livsmedelsverket)

   Allt fl er föräldrar slipper höjd avgift för förskola och fritidshem när de får högre lön. Drygt 60 procent av 
föräldrarna har idag så pass höga inkomster att de redan betalar den högsta avgiften som är tillåten enligt max-
taxan. 2006 var motsvarande siffra drygt 40 procent. Det visar en ny rapport från Skolverket. 
   - Förklaringen till att de fl esta föräldrar idag inte påverkas vid löneökningar är att avgiftstaket i maxtaxan har 
legat still sedan 2004. Samtidigt har lönerna stigit, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket.
   Kommunerna är skyldiga att erbjuda 15 timmars förskola i veckan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga. En del kommuner väljer att vara mer generösa och de har blivit fl er sedan förra undersökningen 
2006. Antalet kommuner som erbjuder mer tid i förskolan för barn till arbetslösa har ökat från 29 till 44 och för 
barn till föräldralediga från 17 till 30.
   - Det är en positiv utveckling. Förskolan har fått ett allt tydligare pedagogiskt uppdrag och då är det bra att 
även barn till arbetslösa och föräldralediga får en chans att vara mer i förskolan, säger Joakim Feldt.
   (Skolverket)

   FSO:s chefsträffar är så populära att vi tvingas dela upp dem för att få plats med alla förskolechefer. Träffen 
i Göteborg den 23 oktober under temat Hur konkretisera läroplanen? kommer att köras både förmiddag och 
eftermiddag för att så många som möjligt ska kunna vara med.
   Kontakta Catarina Ranäng för anmälan och mer information, catarina.ranang@ffso.se eller 031-309 90 13.

Bild: Livsmedelsverket

Nästa FSO-Nytt kommer den 4 oktober!


