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FN:s Barnkonvention
26 - Varje barn har rätt till social trygghet.

   Regeringen föreslår att FN:s barnkonvention ska göras till svensk lag. Svenska UNICEF gläds åt förslaget i 
regeringsdeklarationen, och skriver på sin hemsida:
   “Detta är ett glädjande och viktigt besked som innebär att barns rättigheter kommer att stärkas och genomsyra 
alla samhällsområden som direkt eller indirekt rör människor under 18 år. Vi har tagit fram rapporter, skrivelser, 
fi lmer och debattartiklar som visat hur myndigheter negligerat barnkonventionen eftersom den inte har någon 
juridisk status så länge som den inte är svensk lag. Det räcker alltså inte att Sverige har ratifi cerat konventionen 
och därmed förbundit sig att följa den. Det kan konstateras att respekten för en internationell konvention om 
mänskliga rättigheter, såsom barnkonventionen, helt enkelt kräver lagstatus för att tas på allvar.”
   FN har upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte följa barnkonventionen - bland annat för att barn sätts i 
häkte och för att konventionen inte är lag. Men nu, lagom till att konventionen fyller 25 år ska den alltså om-
vandlas till svensk lag.

   - Precis som Unicef gläds FSO åt att barnkonventionen blir svensk lag.  Även om 
väsentliga delar av barnkonventionen redan fi nns inarbetade i skollagen är detta ett 
stort steg framåt för att stärka våra minsta medborgares rättigheter.  FSO:s uppdrag 
från föreningens medlemmar att ”med ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika 
rätt till pedagogisk utveckling oavsett huvudman” formulerades redan 2006. Nu 
drygt åtta år senare så ser vi tyvärr att det fortfarande haltar på fl era ställen runt om 
i vårt avlånga land. Sorgligt nog fi nns det fortfarande kommuner som inte anser att 
barn på fria förskolor har samma rätt till resurser som barn på kommunala försko-

lor. Om inte annat så visar mängden överklaganden av bidrag just detta. Barns rätt är inget som är kostnadsfritt 
eller gratis. Barns rätt i förskolan handlar om rätten till kunniga, drivna pedagoger, en trygg och säker miljö och 
framförallt att det fi nns resurser för särskilt stöd för de barn som behöver extra hjälp för att tolka sin vardag. 
   Att göra barnkonventionen till lag är ett första steg som måste följas av beslut om resurser som kommer alla 
barn till del, annars blir lagen en papperstiger. FSO ser fram emot uppföljande förslag från regeringens sida, 
förslag om resurser som inte försvinner i det stora kommunala utjämningssystemet utan som verkligen landar 
på förskolan, hos barnen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 



Myt och fakta...

Anmäl dig till FSO-dagen 2015!

Skolverkets allmänna råd mot diskriminering

   Myt: Barngrupperna i förskolan har blivit större.
   Fakta: Barngrupperna i förskolan har inte blivit större. I själva verket har de inte vuxit på fl era år.
   Barngruppernas storlek har varit konstant sedan många år. Trots att 
antalet inskrivna barn ökat med 120.000 barn sedan 1995, har grup-
pernas storlek inte ökat.
   • Även personaltätheten per barn är i stort oförändad. Snittgruppen 
har i dag 16,9 barn och det går 5,3 barn per personal.
   • Småbarnsavdelningarna är generellt mindre och personaltätheten 
högre än genomsnittet i förskolan som helhet. Det är vanligt att per-
sonal och barn på en avdelning delar upp sig i mindre grupper under 
dagen.
   • Andelen småbarnsgrupper ökar, liksom andelen grupper med fl er än 17 barn. I båda fallen rör det sig om 
små ökningar.
   • Forskning visar att det inte fi nns några tydliga samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar 
för barnens lärande och utveckling. Andra viktiga faktorer är vilka barn som fi nns i gruppen, personalens kom-
petens och hur lokalerna ser ut.
   • Det fi nns verksamheter med brister. Dessa måste åtgärdas – för barnens, föräldrarnas och personalens bästa. 
Men överlag håller svenska förskolor mycket hög klass.
   (Källa: Skolverket, Göteborgs universitet, SKL)

Arkivbild

   Nästa år fi rar FSO 20-årsjubileum, och det fi rar vi bland annat den 17 april 2015, då 
det är dags för FSO-dagen igen. Redan nu kan du som är medlem eller samarbetspart-
ner med FSO anmäla dig för att vara med! Vi kommer att erbjuda många intressanta 
seminarier med tyngdspunkt på förskolevärlden, och du får också förmiddagskaffe, 
lunch, eftermiddagskaffe och vårt populära avslutningsmingel - allt till det fantastiskt 
låga priset av 250 kronor plus moms per person! Du som är medlem kan också mellan 
seminarierna träffa många av FSO:s samarbetspartners, som är där för att visa dig sina 
varor och tjänster.
   FSO-dagen kommer som vanligt att hållas på hotell Scandic Crown i Göteborg, och 
vi har utökat antalet platser för både besökare och samarbetspartners jämfört med 
tidigare år. Vi har i dag, fem månader före, redan drygt 40 anmälda anmälda till de 250 
platser som fi nns. Se termometern intill.
   Gör som fl era andra redan har gjort: lägg in en planeringsdag den 17 april 2015, och 
ta med hela personalgruppen! Och kom ihåg: antalet platser är begränsat!

   För frågor och anmälan, maila till fsodagen@ffso.se. Och kom ihåg, om du anmäler 
fl era personer från din förskola behöver vi namn och e-postadresser till alla som an-
mäls!

   Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och 
synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att 
förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
   Du kan ladda ned de allmänna råden här:       http://bit.ly/1oJY2mY



Spadarna blev jättesuccé

Förslag om förbud mot brottsutdrag
 - men inte inom barnomsorgen

Dessa underbara ungar...

FSO tecknar avtal med Samköpsgruppen

Nästa FSO-Nytt kommer den 28 november!

Minns du bilden på plastspadarna från förskolan Borgen i Solna? Det 
var ju där förskolan fi ck stopp i avloppet, och när det rensades hittades 
mer än 150 plastspadar, ett antal plastfat och silar. Nyheten spred sig 
som en löpeld över Sverige, och bilden publicerades i otaliga tidningar 
och nyhetsbrev. Bara på Solna stads Facebook-sida lästes inlägget om 
spadarna i avloppet av över en halv miljon människor och delades över 
4.000 gånger.

   En statlig utredning föreslår att det ska bli förbjudet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret i 
samband med nyanställningar. Anledningen är att det har blivit allt vanligare att arbetssökande tvingas visa upp 
att de har en fl äckfri bakgrund. Enligt Rikspolisstyrelsen begärdes drygt 40.000 utdrag ut 2003. Under 2013 var 
motsvarande siffra 223.000.
   Den statliga utredningens förslag att förbjuda begäran om registerutdrag ska gälla med undantag av om det 
fi nns stöd i annan lagstiftning, till exempel vid anställningar inom barnomsorgen.
   (Källa: Kommunalarbetaren)

   “Vad har du egentligen för kompetens att ta hand om mig?”
   (Sagt av 5-årig fl icka till sin förskollärare)

   FSO har träffat ett samarbetsavtal med Skandianviska Samköps-
gruppen, som erbjuder sina kunder ett 50-tal leverantörer av främst 
matvaror med färdigförhandlade avtal och utan avgifter. Samköp 
har en lång branscherfarenhet och stor förhandlingskompetens 
och FSO:s avsikt ,med avtalet är att FSO:s medlemmar ska kunna 
spara både tid och pengar genom att handla genom Samköpsgrup-
pen.
   Samköp har också utvecklat ett arbetssätt mot sina medlemmar som innebär att de aktivt hjälper dem med sitt 
inköpsbeteende De går igenom medlemmens inköp hos grossist för att se att man handlar sina varor till ett så 
fördelaktigt pris som möjligt (rätt produkt till rätt målgrupp till rätt pris).
   Samköps motto är “en sparad krona är mer värd än en intjänad”.
   Samköps utbud och rabatter fi nns på FSO:s medlemssidor.


