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Antalet sökande till utbildning minskar

Ny VFU-kurs i höst

...och nu ska VFU utvärderas

FN:s Barnkonvention
16 - Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

   Antalet förstahandssökande ökar kraftigt till alla lärarutbildningar – utom förskollärarutbildningen. Där mins-
kar i stället antalet sökande jämfört med förra året. Det visar statistik från Universitets- och högskolerådet.

   - Det är oroväckande med tanke på den enorma brist på förskollärare som fi nns 
i dag och som kommer att öka de närmaste åren. Det här kommer ju sannolikt att 
innebära att förskollärarlönerna stiger, vilket i och för sig är bra, men eftersom bi-
dragen till de fristående förskolorna grundas på de kommunala budgetarna ställer 
det också krav på att kommunerna budgeterar rätt, annars kommer de fristående 
förskolorna få svårt att attrahera kompentent personal, säger Mimmi von Troil, vd 
för FSO, Fria förskolor.

   Fotnot: Det totala antalet sökande till förskollärarutbildningen ökar något jämfört med förra året, men i den siffran 
ingår alla som sökt till förskollärarutbildningen, oavsett om det är deras förstahandsval eller inte och oavsett om de är 
behöriga eller inte. Antalet personer som har sökt förskollärarutbildningen i första hand minskar.

   Vi söker 12 förskolor i Göteborg med omnejd som kan ta emot en VFU-student under perioden 3/11 - 3/12 
2014.

   För mer information kontakta gärna Catarina Ranäng, 0708-630 225 eller via mail: catarina.ranang@ffso.se.

   Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet i uppdrag att genomföra en särskild uppföljning av den 
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärar- och förskollärarutbildningarna, främst i fråga om de 
utbildningar som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen. Uppföljningen ska främst inriktas 
på hur VFU genomförs och organiseras. Vidare ska uppföljningen baseras på de brister och förtjänster när det 
gäller hur VFU genomförs som identifi erats i tidigare granskningar och rapporter.



Självklart!

Vad är kränkande behandling?

När barnet uteblir utan meddelande...

Nästa FSO-Nytt kommer den 16 maj!

Inget fel att ha låg andel förskollärare

   När FSO:s vd Mimmi von 
Troil nyligen besökte Skolin-
spektionens kontor i Göteborg 
låg senaste numret av denna 
eminenta tidskrift överst i högen 
i väntrummet.
   Det känns tryggt att veta att 
FSO-Bladet fi nns överallt i 
myndighets-Sverige!

   Lidingö stad krävde efter en tillsyn att en fri förskola mot ett vite på 100.000 kronor skulle tvingas anställa 
fl er förskollärare. Andelen förskollärare var 33 procent, vilket kommunen alltså ansåg var för lite. Förskolan 
överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten och vann, och när kommunen överklagade till kammarrätten 
vann förskolan även där.
   Domstolarnas beslut pekar på en otydlighet i skollagen, hävdar man från Lidingö stads sida. Man kommer 
dock inte att agera vidare eftersom förskolan nu har anställt fl er förskollärare.   

   Defi nitionen av kränkande behandling är enligt 6 kap 3 § skollagen ett uppträdande som utan att vara diskrim-
inering kränker ett barns/elevs värdighet. Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjli-
ganden eller slag och sparkar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. Det kan också vara kränk-
ande behandling om någon skickar elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.
   Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om det sker uppre-
pat brukar det även kallas mobbning. Bedömningen görs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Ofta kan 
det vara uppenbart att exempelvis en spark eller ett slag är kränkande behandling. Ibland är det dock svårare att 
bedöma, till exempel om det rör sig om utfrysning.
   (Barn-och elevombudet)

   - Vi tycker inte att skollagen är otydlig. Däremot visar det här ännu en gång 
att kommunerna inte klarar sitt tillsynsuppdrag, och att de har svårt att peka ut 
faktiska brister vid sin tillsyn, och försöker i stället på det här sättet styra de fria 
förskolorna. Tanken med att man är en fristående huvudman är att man själv har 
rätt att besluta om kompetens, barnantal och verksamhetens utformning så länge 
man följer skollagen och uppfyller de nationella målen. Kommunernas egenpåhit-
tade krav kan aldrig och ska aldrig styra en fri förskola, säger Mimmi von Troil, vd 
för FSO.

   Fråga: - Jag arbetar vid ett föräldrakooperativ. När barnet inte kommer till förskolan och föräldern inte ringer 
och sjukanmäler, hur gör man? 
   Svar: - Jag antar att du ställer frågan utifrån den tragiska händelsen i Eslöv. I Sverige har vi skolplikt (gäller 
barn i grundskolan) vilket innebär att det är föräldrarnas skyldighet att se till att barnet kommer till skolan. 
Däremot har vi ingen förskoleplikt vilket innebär att det inte fi nns någon skyldighet för förskolan att ringa och 
kontrollera varför ett barn inte kommer till förskolan. Däremot är det alltid bra med en öppen kommunikation. 
Jag vill också understryka vikten av att ni inte skapar rutiner som ni inte kan följa, eller som blir till ett omfat-
tande merarbete, helt utanför förskolans uppdrag.   (Förskoleforums expertpanel, Mimmi von Troil)


