
Nya allmänna råd för utemiljö

Kamp om förskollärare på gång

  27 februari 2015

   Den 24 februari 2015 beslutade Boverket om allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 
förskolor, skolor eller liknande verksamhet. Råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av 
föreskrifterna i Boverkets författningssamling och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att 
uppfylla föreskrifterna. Det handlar om barnens utemiljö och hur den bör vara utformad. 
   Boverket har i råden tagit hänsyn till storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningar för 
verksamheten i stort. De nya råden pekar på att barnens utemiljö ska vara planerad så att det råder goda sol- och 
skuggförhållanden och god luft- och ljudkvalitet. Helst ska gården också vara belägen alldeles intill förskole-
byggnaden. De allmänna råden gäller från och med den 1 mars 2015, och fi nns i sin helhet att hämta på FSO:s 
hemsida.

   - Det är glädjande att Boverkets utredning tar med säkerhet som en aspekt när det hand-
lar om barnens utemiljö. I dessa allmänna råd pekar man också på vikten av att utemiljön 
är anpassad för förskolans verksamhet vilket är bra, det lämnar en öppenhet för pedago-
gerna i förskolan. FSO ställer sig dock lite frågande till varför inga andra pedagoger än 
FSO:s rådgivare fanns med i utredningen, det är av vikt att de som arbetar med och i 
miljön varje dag får en möjlighet att yttra sig innan beslut om allmänna råd tas. 

   - Råden säger bland annat att utemiljön bör ligga i anslutning till förskolans byggnad. Vi vet att fl era av våra 
medlemsförskolor är belägna i stadsmiljöer där gård i anslutning till förskolan inte fi nns, utan man använder 
i stället stadens grönområden för utevistelse samt lämning och hämtning av barn. Därför ska allmänna råd 
betecknas som just råd och ingenting annat, säger FSO:s rådgivare Catarina Ranäng i en kommentar.

   Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson vill att även förskollärare ska kunna organisera sig i förbundet.   
   - Nu blir det säkert diskussion och det välkomnar jag, säger Bo Jansson till tidningen Skolvärlden. 
   När LR Stud höll kongress i helgen tog man beslut om att driva frågan att Lärarnas Riksförbund även ska 
organisera förskollärare. Hittills har förskollärare varit hänvisade till Lärarförbundet.
   - Det särskiljande för Lärarnas Riksförbund är att vi bara organiserar utbildade och behöriga lärare och studie- 
och yrkesvägledare. Det är grunden för en akademikerorganisation som LR är. Inom SACO fi nns idag LR, 
Skolledarförbundet och Universitetslärarförbundet och då blir det för mig konstigt att vi exkluderar förskol-
lärarna som också är en akademikergrupp. Det är det som ligger bakom mitt resonemang, säger Bo Jansson till 
Skolvärlden.
   (Skolvärlden)



Frågor och svar

Skapande med ballonger

   Vad gäller angående arbetet med modersmål i förskolan?

   Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att ut-
veckla både det svenska språket och sitt modersmål.
   Antalet fl erspråkiga barn ökar och deras specifi ka förutsättningar bör uppmärksammas. Det är en grundläg-
gande uppgift för förskolan att ge alla barn möjligheter att tillvarata sina resurser på bästa sätt. Att stödja barns 
språkutveckling och den kulturella mångfalden är därför en viktig uppgift för förskolan.
   Språk och lärande hör samman liksom språk och identitetsutveckling. Stöd för barn med annat modersmål 
än svenska är därför mycket viktigt i förskolan, särskilt för yngre barn som är i färd med att utveckla språk och 
identitet. Det räcker inte med att barnen talar sitt modersmål i hemmet. Även förskolan bör bidra till att moders-
målet utvecklas för att barnen aktivt ska kunna kommunicera på såväl sitt modersmål som på svenska.
   Arbetet med att stödja barns språkutveckling är i första hand en pedagogisk fråga för förskolan. Barn lär i 
de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. I varje förskola där det fi nns barn med annat 
modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö 
och material anpassas till barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd, 
kulturstödjare m.m. kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för 
förskolan i detta avseende.

   - 8 kap. 10 § skollagen (2010:800)
   - Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165), sid. 351
   (Skolverket)

   Ballonger passar inte bara till fest. När vi leker med färg kan vi också använ-
da ballonger. De är nästan gratis och med alla sina former och storlekar kan vi 
använda dem i många olika och spännande aktiviteter. 
   Med vanliga runda ballonger kan vi skapa cirkeltryck. Tänk bara på att du 
inte blåser upp ballongen så att den blir sprickfärdig. Låt den vara lite mjuk. 
När vi trycker med ballonger använder vi fl ytande vattenfärg. Använd en 
pensel eller svamp och måla på ballongens topp eller långsida. Sedan trycker 
och vrider vi ballongen mot ett pappersark eller en bit kartong. På detta sätt får 
vi fram färgrika mönster. 

   Frys in ballonger
   Ballonger – vanliga eller de mindre vattenballongerna – kan också fyllas med 
färgat vatten och läggas i frysen. När vattnet har fryst kan ni skala av ballongen 
och få fram färgglada skulpturer i fi na färger och former. På vintern kan skulp-
turerna pryda förskolans gård. Tips! För att ”limma ihop” isblock kan man 
pensla med saltvatten och sedan hålla ihop de bägge isblocken och låta dem 
frysa samman.

   Fingerfärg och ballonger
   Det fi nns många olika sätt att leka med fi ngerfärger. Vi kan använda händer eller redskap. Vi kan arbeta i stort 
eller litet format. Vi kan stå och vi kan sitta. Och vi kan använda ballonger.
   När vi leker med primärfärger och ballonger på detta sätt lär sig barnen hur de sekundära färgerna skapas. 
Samtidigt skapar vi geometriska former på underlaget. Denna aktivitet passar nästan alla barn, stora som små. 
Den är också mycket rolig att göra i grupp, antingen med en lite grupp barn eller med hela barngruppen.
   (Förskoleforum)



Nästa FSO-Nytt kommer den 13 mars!

Aktuella chefskonferenser

Frimeko byter namn till AJ

   FSO:s uppskattade konferenser för förskolechefer fortsätter. Du kan nu anmäla dig till följande konferenser:

Stockholm 10 mars (sammanslagen med konferensen den 11 mars)
Plats: FSO:s Stockholmskontor, Klara Södra Kyrkogata 1, vån. 8
Tid: kl 9.00-12.00 båda dagarna
Tema: Chefens utmaningar
14 platser/dag, anmälan senast 3 mars

Örebro 17 mars 
Plats: FSO:s Örebrokontor, Forskarvägen 1 (NetCity), 1 tr
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
8 platser, anmälan senast 3 mars

Göteborg 31 mars - FULLT!
Plats: Previa i Nordstan, Nils Ericssongatan 17
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
30 platser, anmälan senast 4 mars

Kristianstad 13 april
Plats: Ej bestämt
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 18 mars 

Karlstad 29 april 
Plats: ej bestämt
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 8 april 

Sundsvall 8 maj 
Plats: Ej bestämt
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
Anmälan senast 14 april

För anmälan och mer information, maila 
ledning@ffso.se.

Årets första chefskonferenser har temat: 
"Chefens utmaningar". Vi är jätteglada 
om ni redan nu vill maila till oss och 
berätta vad som utmanar just er, just nu. 
Maila till ledning@ffso.se. 

Ni kan också kommentera i vår slutna 
Facebook-grupp: "FSO:s Chefsnätverk"

   FSO:s samarbetspartner Frimeko har bytt namn till AJ Offentlig Interiör. 
Företaget har länge varit en del av AJ-koncernen, men nu tar man ett steg 
till och samlas under ett och samma varumärke.
   AJ Offentlig Interiör kan nu, som första leverantör på marknaden, erbju-
da Svanen-märkta möbler för förskola och skola. Resultatet är en serie mil-
jömärkta möbler där hela kedjan från skog till färdig produkt och återvin-
ning är noggrant kontrollerad.


