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FSO begär att SCB får svar direkt av medlemmarna

FSO kritiskt mot lagförslag om resursfördelning

Öppna förskolor förbjuder smarta mobiler

   Just nu samlar Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket, in information om förskolan. FSO 
har fått ett antal förfrågningar från medlemmar i olika kommuner vad gäller inlämnande av denna typ av upp-
gifter till kommunen. Frågan aktualiseras då allt material som lämnas till kommunen blir offentlig handling.  
   FSO skriver till SCB att det ska understrykas att FSO:s medlemmar inte på något sätt är ovilliga att medverka 
i insamlande av uppgifter men önskar lämna dessa direkt till SCB i stället för till kommunerna. Att kommuner-
na samlar in dessa uppgifter  faller inte inom ramen för kommunernas tillsynsverksamhet och enligt samma 
lag (SFS 2010:800 26 kap) är fria förskolor likställda med kommuner när det gäller huvudmannens ansvar och 
förpliktelser.

   Regeringen föreslår att “kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska också förtydligas i lagen att även rektorn och förskolechefen, 
inom sina givna ramar, har ansvar för att fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov.”
   Skulle förslaget gå igenom innebär det att barn från socialt utsatta förortsområden ska bedömas mer värda i 
fördelningen av resurser än barn från mer välbärgade områden.

   - Det är olyckligt att resurserna fördelas utifrån föräldrars utbildningsnivå och 
födelseland och inte efter barnets egna behov. FSO är oroat över att detta kommer 
att innebära att barn med särskilda behov från “välbärgade områden” inte kommer 
att få det stöd de behöver, och vi saknar barnperspektivet i det här beslutet, säger 
FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Användningen av smarta mobiler har exploderat. Nu larmar en majoritet av de öppna förskolorna i Stock-
holms innerstad om att föräldrars ständiga koll på telefonen stör samspelet med barnet. Flera har infört mobil-
förbud, visar en rundringning som Svenska Dagbladet har gjort.
   En majoritet av verksamhetscheferna och förskollärarna på öppna förskolorna, åtta stycken, är mycket tyd-
liga med att de anser att föräldrarnas mobilanvändning går ut över barnen. Lika många säger att de regelbundet 
säger åt föräldrar att lägga ner mobilen. Fem har satt upp regler kring föräldrarnas användning. Hälften vill se 
riktlinjer från staden som ska gälla på alla förskolor.
   (Svenska Dagbladet)



FN:s Barnkonvention
3 - Barnets bästa ska komma i främsta 
     rummet vid alla beslut som rör barn.

Huvudmannens ansvar - en nyttig kurs!

FSO tar plats i expertpanel

SKL säger nej till nationell rapportering

   Vem pratar med vem på förskolan? Hur? Och när? Pratar styrelsen verksamhetsfrågor med personalen när 
barnen hämtas eller lämnas? Då är det dags att se över hur kommunikationen på förskolan ska hanteras. 
   FSO erbjuder en unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrning/ledning av förskolan. En 
MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola!
   Den nya skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Den-
na kväll reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda 
förskolor. Framförallt berör vi ansvarsfrågor kring styrelsearbete och medlemmar.
   FSO:s kurs skräddarsys till varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. 
Eftersom utbildningen har fördelar för hela förskolan är antalet deltagare inte begränsat.
   För mer information och anmälan, e-posta till utbildning@ffso.se.

   FSO:s vd Mimmi von Troil tar om ett par veckor plats i Förskoleforums expertpanel. Tillsammans med en 
lång rad andra experter kommer nu även Mimmi att svara på frågor med anknytning till förskolan.
   - Det är klart att jag är smickrad och glad över att få möjlighet att delta i Förskoleforums expertpanel. I FSO 
har vi ju stor erfarenhet av en lång rad frågor av de mest skilda slag, så jag hoppas och tror att jag kommer att 
kunna besvara en och annan fråga från Förskoleforums medlemmar, säger Mimmi.
   Förskoleforum är ett nätbaserat kompetens- och utvecklingsforum för all personal inom förskolan. 
                                                               www.forskoleforum.se

   SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är positivt till förslaget att i skollagen förtydliga förskolors ansvar 
för ett målinriktat säkerhetsarbete. Däremot säger SKL nej till ett nationellt rapportsystem för olyckor och till-
bud inom förskolan, som föreslås i betänkandet om barns säkerhet i förskolan.
   - Vi motsätter oss förslaget om ett nationellt kontrollsystem eftersom det hotar ta tid och resurser från det 
praktiska säkerhetsarbetet på respektive förskola. Det är fullt tillräckligt att förskolan rapporterar till sin huvud-
man. Den återrapporteringen har praktisk nytta, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

- Jag förstår inte varför man inte vill ha ett nationellt system. Detta 
motverkar inte på något sätt det målinriktade arbetet på förskolan 
eftersom rapporteringsansvaret till staten ligger på huvudmannen. 
Det blir alltså inte mer att göra för personalen på förskolan. Mot-
svarande fi nns ju redan inom fl era områden i samhället, till exem-
pel Lex Sarah och Lex Maria. Barn i förskolan är den enda grupp 
i samhället som inte omfattas av arbetsmiljölagen, och SKL:s 
inställning i den här frågan cementerar tyvärr ytterligare fast det 
förhållandet, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   FSO var remissinstans till utredningen om barns säkerhet i för-
skolan. Du kan läsa FSO:s remissvar på vår hemsida: 
      http://ffso.se/fi ler/remissvar_fso_sou2013_26.pdf            



Boktipset
Vad berättas om mig?

Anmälningsplikten i skollagen följs dåligt

Kostnadsfria seminarier om förskolan

Nästa FSO-Nytt kommer den 15 november!

   I dag är barnexperter och politiker eniga om att förskolebarnen 
själva ska få komma till tals. Samtidigt krävs det från många håll 
att förskoleverksamheten ska dokumenteras. I den här boken 
ställer författaren frågan om vuxna lyssnar på barnen när de 
utformar sätt att dokumentera förskolans verksamhet.
   Det fi nns många bra pedagogiska skäl till att dokumentera 
förskolans verksamhet, men det kan bli alltför mycket, alltför tät 
och alltför okritisk användning av olika dokumentationsformer. 
Funderar vi över vilka konsekvenser det kan bli för barnen om 
de tvingas delta utan att personalen lyssnar på dem? Har inte 
också barn rätt till en privat sfär, en plats där de bara kan vara 
sig själva? Blir barnen tillfrågade om de vill bli fotograferade, 
fi lmade, citerade och registrerade? Ska de tillfrågas om sådant?
   Författaren tar upp en ny och intressant diskussion om förhål-
landet mellan dokumentation och barns medverkan i förskolan 
som bör intressera förskollärare och andra som arbetar i för-
skolan samt alla blivande förskollärare.

     Boken kan beställas från adlibris.com eller cdon.com

   Av antalet anmälningar om kränkning som kommer in till Barn- och elevombudet leder nästan hälften till 
någon form av kritik från BEO.
   - Det är en ganska hög siffra. Det hänger framför allt ihop med att anmälningsplikten som infördes den 1 juli 
2011, alltså skyldigheten för all personal att anmäla kränkningar, inte uppmärksammas och tillämpas som den 
ska. Vi ser alltför ofta att rektor inte får in anmälningar från personalen, och att rektor också underlåter att an-
mäla vidare till huvudmannen. Och då förelägger vi. Den här skyldigheten tycker jag är en av de absolut vikti-
gaste i den nya skollagen, säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman till FSO-Nytt.

   Specialpedagogiska Skolmyndigheten bjuder in till två kostnadsfria seminarier med olika teman:
   Öppet hus med kortseminarier och utställning om förskola. Två seminarier och visning av läromedel, 
spel, digitala verktyg och andra material. Bland annat visas känslomattor och teckenplanscher.  Ingen föran-
mälan krävs.
   Tid: Torsdag 7 november kl 14-17
   Plats: Mellringevägen 102, Örebro
   Öppet hus - buller och ljudmiljö i förskolan. Kortseminarier samt utställning. Anette Wiklund, rådgivare, 
SPSM, berättar om hur ljud påverkar och vad vi kan göra för att minska  oönskade ljud. Ingen föranmälan.
   Tid: Torsdag 14 november kl 14.30-17.30
   Plats: Smedjegatan 9-11, Västerås


