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Bristen på förskollärare höjer lönerna

FSO tar fram rutiner 
för Lockdown

FN:s Barnkonvention

   SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, bedömer att det kommer att behöva rekryteras 29.000 förskollärare 
i hela Sverige inom sju år. Värst drabbade är de stora städerna med infl yttningstillväxt. Förskollärarbristen har 
gjort att marknadskrafterna har börjat kicka in. 
   - I stora delar av Stockholm är förskollärarlöner över 30.000 kronor vanliga vid nyrekrytering, skriver 
Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström på sin blogg.

Ur senaste FSO-Bladet

   Lagstiftningen gör klart ansvaret men få talar om risk-
medvetenhet. Att vara väl förberedd när det otänkbara 
händer är viktigt. 
   Vi har inte en krisplan på förskolan för att lagstiftningen 
kräver det. Vi har den för att kunna agera rätt i en situation 
som är oväntad och inte tillhör det normala. Vi övar inte 
utrymning vid brand för att vi tror att förskolan ska brinna 
ner. Vi gör det för att ingen ska skadas om det oväntade 
händer. 
Även om farliga eller hotfulla situationer eller handlingar 
inte är direkt riktade mot förskolan behöver personalen ha 
en beredskap för hur man ska agera. Då när det händer hinner man inte tänka – då ska man agera. 
   För att skapa en säkrare vardag för våra barn när det otänkbara händer har FSO tagit fram rekommendationer 
och rutiner kring ”Lockdown”. En ”Lockdown” innebär att förskolan ska säkras mot yttre hot. Allt från farliga 
utsläpp på grund av trafi kolyckor eller industrier till våld eller hot i närområdet eller direkta hot riktade mot för-
skolan, dess barn och personal. FSO:s vd, Mimmi von Troil ska inom kort presentera dessa rekommendationer 
och föreningens tankar kring att arbeta för säkrare förskolor för Barnsäkerhetsrådet.
   Barnsäkerhetsrådet är en samordnad instans med deltagare från elva myndigheter och samordnas av MSB, 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

1 - Ett barn är varje människa under 18 år.



Ett par boktips
Lekfull matematik

Språk och kommunikation i förskola och förskoleklass

Täby i topp i andel fria förskolor

Viktig delseger för FSO och de fria förskolorna

Nästa FSO-Nytt kommer den 18 oktober!

   Matematiken fi nns överallt i förskolans vardag, inte bara när barnen lär sig räkna. Som 
pedagog behöver man bara ta på sig matematikglasögonen för att se den!
   Med läroplanens mål i fokus vill Anna Kärre inspirera andra pedagoger att utveckla 
sitt matematikarbete. Hon beskriver hur hon och hennes kollegor har gått från skepsis till 
lustfyllt lärande, och hur de nu fångar upp barns matematiska funderingar mitt i vardagsru-
tinerna. I Lekfull matematik i förskolan går hon också igenom matematikens olika områden 
och ger konkreta exempel på hur barnen i hennes förskola utforskar ämnet.

   Språk och kommunikation lägger grunden för allt lärande. Här får du möta barn 
och pedagoger som läser, lyssnar, arbetar med modersmål, skriver dikter, gör egna 
böcker och rimmar loss.
   Intervjuer med forskare och reportage från förskolor och förskoleklasser visar hur 
man med enkla medel och en bred syn på språk kan utmana barnen att utveckla sin 
kommunikation. Boken vänder sig till lärare i förskola och förskoleklass samt till 
lärarstudenter och andra intresserade.
   Språk och kommunikation i förskola och förskoleklass är den elfte boken i en 
teamaserie och innehållet består till största delen av artiklar som varit publicerade i 
tidningen Förskolan.

Böckerna kan beställas från Lärarförbundets förlag.

   Upplands Väsby är den enda kommunen i landet som har en större kostnad för friskolor än för de egna kom-
munala skolorna. Både de fria skolorna och de fria förskolorna i Upplands Väsby kostar mer än 50 procent av 
budgeten.
   Störst andel fria förskolor i landet har emellertid Täby kommun, där hela 80 procent av förskolorna är fria!
   Tio i topp-lista över kommuner med störst andel fria förskolor:
   Täby 80 procent, Upplands Väsby 68, Sollentuna 57, Vellinge 53, Vallentuna 52, Nacka 45, Salem 43, Dan-
deryd 39, Österåker 37, Tomelilla 36.

   Nordmalings kommun har under fl era år visat ett underskott i resultatet för barn- och utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har gång på gång tillfört mer pengar till barn- och utbildningsnämnden för att få dess 
budget i balans. Det här innebär att de kommunala förskolorna under dessa år har getts mer pengar i bidrag än 
de fristående förskolorna.
   FSO överklagade på de fria förskolornas uppdrag detta till förvaltningsrätten och fi ck avslag. Eftersom ären-
det är principiellt viktigt, då skollagen föreskriver att lika villkor ska gälla, överklagade FSO förvaltningsrättens 
avslag till Kammarrätten. Kammarrätten har nu beviljat prövningstillstånd och kommer att ta upp målet.
   - Det är en viktig delseger för de fria förskolorna, och det är väl klart som sjutton att barn inte ska missgynnas 
beroende på vem som äger förskolan, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 


