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Ändring i skollagen

BEO börjar blogga

10 - Ansökningar från familjer som vill åter-
förenas över statsgränser ska behandlas på ett 
positivt, humant och snabbt sätt.

   Skollagen föreslås ändras så att legitimation ska kunna meddelas direkt efter en lärar- eller förskollärarexa-
men. Det ska alltså inte längre vara ett krav att en lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionspe-
riod och i övrigt bedöms som lämplig att bedriva undervisning för att en legitimation ska kunna meddelas. 
   För att nyexaminerade lärare och förskollärare ska få stöd även fortsättningsvis föreslås att huvudmännens 
nuvarande skyldighet, att på begäran ge en anställd lärare eller förskollärare en introduktionsperiod för att 
kunna ansöka om legitimation, ska ersättas med en motsvarande skyldighet ifråga om en nyanställd lärare eller 
förskollärare som har en behörighetsgivande examen och som är ny i yrket.
   (Utbildningsdepartementet)

   Barn- och elevombudet (BEO) Caroline Dyrefors Grufman har börjat blogga. Bloggen kommer att handla om 
BEO:s arbete mot kränkande behandling av barn och elever.
   Från och med den 25 februari bloggar BEO Caroline Dyrefors Grufman på elevhälsan.se, som är ett webbfo-
rum för dem som arbetar inom elevhälsan i skolan. Bloggen heter BEO-bloggen och kommer att handla om 
BEO:s arbete mot kränkande behandling av barn och elever.
   BEO Caroline Dyrefors Grufman kommer också att delta på FSO-dagen, se programmet på nästa sida.

Skollagen 8 kap 8 §:

Huvudmannen ska se till 

att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen 

även i övrigt erbjuds en 

god miljö.

FN:s Barnkonvention

   Om du upplever att din kommun inte följer skol-
lagen, eller om du behöver stöd eller råd av någon 
annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10!



Forskning om förskolan ökar

Anmäl dig till FSO-dagen!

Nästa FSO-Nytt kommer den 21 mars!

   Årets uppdatering av förskoledatabasen visar att forskningen inom förskoleområdet ökar. Från att tidigare ha 
legat på runt 45 publikationer per år har de två senaste åren bjudit på ungefär 65 st. ”Skilsmässa” och ”Transfor-
mativ bedömning” är nya områden för i år. Lättillgängliga sammanfattningar på svenska fi nns för alla publika-
tioner i databasen!
   Nu har 2012 års publikationer med forskning på förskoleområdet samlats, kvalitetsgranskats och kategoriser-
ats. 67 publikationer visade sig nå upp till kraven för att tas med i databasen. Tidigare år har det rört sig mellan 
40 och 50 stycken. Genomgången visar alltså att Skandinavisk forskning på förskoleområdet ökar. Speciellt 
tydligt är detta i Norge.
   Den nordiska databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet, nb-ecec, uppdateras en gång per år. 
Här räknas också förskoleklassens verksamhet in. I dag fi nns totalt 356 publikationer presenterade i förskoleda-
tabasen. De vanligast förekommande ämnesorden för publikationerna är: Inlärningsprocessen, Interaktion, Lek, 
Policy, Social kompetens och Språklig kompetens.
   Du hittar databasen här: http://nb-ecec.org/
   (Skolverket)

    Du ser programmet här intill - detta vill du inte 
missa! Årets upplaga av FSO-dagen blir ännu bät-
tre än förra året, med fl era intressanta och spän-
nande seminarier och möten.
   Precis som förra året är FSO-dagen på hotell 
Scandic Crown i Göteborg. För bara 150 kronor 
plus moms per person ingår förmiddagskaffe, 
lunch, eftermiddagskaffe, seminarierna och det 
avslutande minglet i hotellbaren på kvällen! Du 
kommer också att träffa fl era av FSO:s samar-
betspartners, som visar dig sina varor och tjänster.
   Gör som fl era andra planerar att göra - ta en 
planeringsdag den 11 april och åk hela personal-
gruppen! 
   Vi har förhandlat fram bra rumspriser för dig 
som behöver sova över.

   Anmäl dig snarast på fsodagen@ffso.se

Program FSO-dagen den 11 april 2014

10.00-11.30 Årsmöte
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Seminarium 1: 
Vad säger lagen om skolans/förskolans ansvar för
kränkande behandling? - Barn- och elevombudet Caro-
line Dyrefors Grufman
14.15-15.05 Seminarium 2:
Teknik i förskolan - Universeum
14.15-15.05 Seminarium 3:
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar - Peter Sparrfors, KFO
14.25-15.15 Seminarium 4:
Kvalitet och tillsyn - Lena von Platen, Skolinspektionen
14.25-15.15 Seminarium 5:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjö-
din, Umeå universitet
15.05-15.45 Kaffe
15.35-16.25 Seminarium 6:
Teknik i förskolan - Universeum
15.35-16.25 Seminarium 7:
Inrymning - säkerhet i förskolan - Mimmi von Troil, 
FSO
15.45-16.35 Seminarium 8:
Hygien i förskolan - Marianne Bengtsson, VGR
15.45-16.35 Seminarium 9:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjö-
din, Umeå universitet
16.30-17.00 Seminarium 10:
Studentlitteratur - Johan Olsson, Förskoleforum
17.00 Mingel!


