
FN:s Barnkonvention
19 - Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller 
psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande 
av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Dålig koll på förskolornas säkerhet

    8 augusti 2014

   I drygt två månader utsattes ett stort antal småbarn för en rad grova sexuella övergrepp på en förskola i 
Högsby – utan att någon vuxen märkte vad som pågick.
   – Jag är förundrad över att en 21-årig praktikant, utan tidigare erfarenhet, direkt kan lämnas ensam med barn 
utan att någon har uppsikt över honom, säger Börje Svensson, psykoterapeut med stor erfarenhet av sexual-
brottslingar.
   Utöver kravet på registerutdrag saknas nationella bestämmelser för hur förskolebarns säkerhet och trygghet 
ska säkerställas. Varje kommun och förskola ska själv arbeta fram dessa rutiner, enligt Skolverket.
   – Förutsättningarna är ju olika på varje förskola så det måste man jobba med lokalt. Det handlar exempelvis 
om att fundera över hur man agerar vid nyanställningar - när personen ska få vara med vid blöjbyten eller på 
vilan, säger biträdande chefsjurist Elin Brunell.
   Vad förskolorna har för riktlinjer kring säkerhet och hur dessa efterlevs är det ingen som har överblick över.
   – Eftersom det inte står tydligt i skollagen vilka rutiner en förskola ska sätta upp är det inget vi kan bedöma, 
säger Marie Sjöberg, utredare på Skolinspektionen.
   (Lärarnas Nyheter)

   - Jag är lite förvånad över både Skolinspektionens och Skolverkets hållning i 
denna fråga. Skollagen är i mina ögon glasklar, huvudmannen har ansvaret för 
att barnen har en trygg och säker miljö (kapitel 6 och 8 i skollagen). Därmed 
kan tillsynsmyndigheter också granska på vilket sätt huvudmannen uppfyller 
dessa krav. 
   - FSO arbetar just nu med att ta fram ett stödmaterial kring rutiner för både 
vikarier, nyanställda och eventuellt arbetande jourföräldrar (föräldrakoopera-
tiv). Materialet tar sin utgångspunkt i barnperspektivet och barnets trygghet 
samtidigt som det stöder sig på skollagen och dess förordningar och förarbeten. 
Eftersom detta till viss del berör det arbetsrättsliga området kommer FSO att 
föra en dialog med arbetsmarknadens parter innan detta material presenteras. 
Jag är övertygad om att de fl esta fria förskolor har något förhållningssätt när 
det gäller denna frågan men att den inte är nedskriven och inte heller genom-
förs systematiskt. Därför ser jag att FSO:s roll som branschföreträdare är att 
stödja förskolorna i detta arbete, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.. 



Lite repetition inför hösten...

Är det ok för föräldrar att fotografera barnen i förskolan?

Koka utländska frysta hallon!

Antalet anmälningar till BEO ökar

   Fråga:
   Är det okej för föräldrar och andra anhöriga att fotografera på förskola och skola?
   Svar:
   Att förskolor och skolor sätter upp regler för i vilka fall och på vilket sätt fotografering är tillåtet är i första 
hand en fråga som rör ordningen inom skolans verksamhet och är inte något som personuppgiftslagen och Da-
tainspektionen kan ha synpunkter på.
   Det är först när den som fotograferat delar bilderna med en större krets personer, till exempel genom att pub-
licera dem på Internet, som denne måste se till att reglerna i personuppgiftslagen följs.
   Enligt Datainspektionens mening ska man vara försiktig med att lägga upp bilder på barn på Facebook eller 
på andra sajter på Internet. Publicering av fotografi er på Internet är tillåtet så länge man inte kränker den per-
sonliga integriteten hos den eller dem som återfi nns på bilderna.
   Den som publicerar fotografi er måste se till att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att personer som 
är utsatta för hot och därför lever med skyddade personuppgifter inte fi nns med på de bilder som publiceras. Ett 
sätt att försäkra sig om detta är naturligtvis att fråga om lov från dem som fotograferats. Går det inte, kan det 
vara bra att undvika att publicera sådana bilder som också visar andras barn och andra vuxna.
   (Datainspektionen)

   Norovirus i frysta utländska hallon låg bakom ett magsjukeutbrott på en förskola i Stockholm strax efter mid-
sommar.  Förskolan serverade smoothies till barn och vuxna på fem avdelningar utan att först koka hallonen. 
   Det är inte ovanligt att det fi nns norovirus i utländska frysta hallon. Norovirus orsakar vinterkräksjuka och 
Livsmedelsverkets råd är därför att koka utländska frysta hallon i en minut innan de äts. Då dör viruset. 
   - Det är därför mycket viktigt att skolor och förskolor inte serverar sådana hallon i dryck eller mat utan att 
koka dem först. Våra kokningsråd gäller även företag och storkök som använder utländska hallon som en ingre-
diens i mat som inte värmebehandlas, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.
  Förskolan serverade smoothies med hallon till barn och vuxna på fem avdelningar. Totalt 20 personer – 16 
barn och fyra vuxna – insjuknade med kräkningar, diarréer och magsmärtor. Livsmedelsverket har i analyser 
hitta norovirus i de aktuella bären.
   - Utbrottet visar att det fortfarande är problem med norovirus i frysta hallon. I det här fallet var förpackningen 
dessutom märkt med texten ”bör upphettas till 90 grader minst två minuter innan förtäring”, säger Åsa Rosen-
gren.
   Rådet om kokning gäller frysta utländska hallon. Däremot har inte svenska hallon kopplats till några utbrott 
av norovirus.
   (Livsmedelsverket)

   Under första halvåret 2014 kom det in 718 anmälningar om kränkande behandling till Barn- och Elevombudet 
(BEO) och Skolinspektionen. Det är en ökning med nära 2 procent jämfört med motsvarande period föregående 
år.
   Under det första halvåret riktade BEO och Skolinspektionen kritik om kränkande behandling i 328 fall. Kri-
tikbesluten gäller anmälningar inkomna åren 2014, 2013 och 2012.
   Barn- och elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det skedde i 22 fall under 
det första halvåret 2014. Av dessa har skadestånd betalats ut i 15 fall. Att bara 15 skadestånd betalats ut beror på 
att huvudmännen har en viss period på sig innan betalningen ska vara gjord.



Love letters in the sand...

Tips på enkel utfl yktsmat

Nästa FSO-Nytt kommer den 22 augusti!

Årlig insamling av uppgifter på gång

Foto: Catarina Ranäng

FSO:s namn sprids över världen, och det kan göras på många skilda sätt. Här är ett av de trevligare. FSO:s 
Catarina Ranäng använde helt enkelt pekfi ngret i sanden på en strand i Maine, USA, i somras. Resultatet kanske 
inte blev bestående, men inte desto mindre vackert!

   Tunnbrödswraps med skinka
   Tunnbrödswraps är en snabb rulle som barnen lätt kan äta. Servera gärna med en servett runt. Perfekta att ta 
med på utfl ykten.
   
   Ingredienser (16 portioner):
   16 st mjuka tunnbröd
   16 skivor rökt skinka
   32 skivor ost, t.ex. prästost
   bladsallad

   Gör så här:
   Lägg skinka, ost och sallad på bröden. Rulla ihop. Dela rullarna i halvor och vira en servett runt.
   (Fler tips på forskoleforum.se)

   Just nu genomför Statistiska Centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket den årliga insamlingen av upp-
gifter från landets förskolor. Det handlar om bland annat antal barn, personnummer på barnen och antal anställ-
da. Dessa uppgifter är man enligt lag skyldig att lämna till SCB.
   Tidigare har kommunerna lämnat de här uppgifterna till SCB, men efter ett påpekande från FSO till Skolver-
ket vänder sig SCB numera direkt till de fristående huvudmännen.


