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   Bullerforskaren Fredrik Sjödin vid Umeå universitet har fått 
1.995.000 kronor för att under två år granska fyra pedagogiska 
inriktningar inom förskolan för att se var bullret och stressen är 
störst. Forskningen kommer att ske vid 16 olika förskolor i landet 
och de fyra inriktningar som ska granskas är Reggio Emilia, Mon-
tessori, Waldorf samt förskolor som bredriver verksamhet utan 
någon uttalad pedagogisk inriktning.
   – Vi ska inte jämföra och säga att den ena är bättre än den andra, 
utan det handlar mer om att hitta goda exempel, säger Fredrik Sjö-
din till tidningen Kommunalarbetaren.
   Fredrik Sjödin har tidigare undersökt hur buller i förskolan på-
verkar personalens hörsel, och hans avhandling visar att förskole-
personal har mer av både hörselnedsättningar och tinnitus än nor-
malbefolkningen och behöver en bättre arbetsmiljö.
   Den nya studien påbörjas i höst och ska vara klar 2017. Fredrik Sjödin, bullerforskare i Umeå.

   Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt 
och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra 
matvanor hos våra barn.
Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med 
bra förutsättningar att leka och lära. När barn och 
vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att 
förmedla en positiv attityd till mat och måltider. Det 
är också ett tillfälle att umgås och bygga relationer.
   Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det 
handlar i stället om att använda pengarna rätt. Ta 
vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och 
kom ihåg att ansvaret för att måltiderna ska bli riktigt 
bra vilar på hela förskolan.
   En bra förskolemåltid är mer än det som ligger på 
tallriken. Begreppet måltidskvalitet är bredare än så. 

För att illustrera detta har Livsmedelsverket tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex 
olika områden, som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje.
   Här kan du läsa mer om Livsmedelsverkets måltidsmodell:  http://bit.ly/1Ia1PSM
    Källa: Livsmedelsverket 



Forskning om förskolan

Stort tryck på populär utbildning

   Är du intresserad av att hitta det senaste om forskning inom 
förskolevärlden? Då ska du ta en titt på http://nb-ecec.org/, den 
skandinaviska databasen för forskning på förskoleområdet.
   Databasen uppdateras en gång per år. Nu har 2013 års publika-
tioner med forskning på förskoleområdet samlats in, kvalitetsgran-
skats och kategoriserats. 78 publikationer visade sig vara relevanta 
för databasen. Av dessa 78 bedömdes 50 publikationer ha tillräck-
ligt hög kvalitet utifrån ett antal givna kriterier för att tas med i 
databasen. I och med årets uppdatering fi nns idag totalt 431 pub-
likationer presenterade med resuméer i förskoledatabasen.
   I årets uppdatering utgår 44 procent av studierna från svensk 
forskning.
   Källa: Skolverket

   Närmare 200 förskolechefer har gått FSO:s fl aggskeppsutbildning, befattningsutbildningen för just förskole-
chefer. Utbildningen, som har arrangerats fl era gånger både i Göteborg och Stockholm, är mycket uppskattad 
och lockar deltagare från förskolor i hela landet. Utbildningen, som omfattar åtta heldagar vid fyra utbildnings-
tillfällen mellan september och januari, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef.   
   Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmäl-
ningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
   I september är det dags igen, och denna gång hålls utbildningen i Göteborg.
   - Vi har redan ett tiotal platser bokade av de tjugo som fi nns. Så vill man vara med börjar det bli bråttom att 
bestämma sig, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Kursprogrammet (med reservation för ev ändringar):
24 september 2015, utbildningsdag 1: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 1
25 september 2015, utbildningsdag 2: Krishantering, Lagstiftning som gäller förskolan (PuL, Sekretess, Miljö-
balken mm)
29 oktober 2015, utbildningsdag 3: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 2
30 oktober 2015, utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, Arbetsmiljö och andra planer (SBA + Säkerhet), Chefs-
rollen
3 december 2015, utbildningsdag 5: Tillsyn (Myndighetens ansvar och befogenheter, kvalitet), Systematiskt 
kvalitetsarbete del 3
4 december 2015, utbildningsdag 6: Kränkande behandling (plan och lagkrav), Press/Media
28 januari 2016, utbildningsdag 7: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 1
29 januari 2016, utbildningsdag 8: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 2

   Alla kursdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00). Diplom/Kursbevis delas ut 
till samtliga som genomför hela kursen.

   Kostnad: 21.450 kronor plus moms för medlemmar i FSO. 25.950 kronor plus moms för övriga. I priset för 
kursen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

   För mer information och bindande anmälan, maila utbildning@ffso.se.

   - Vi har genomgående fått mycket goda vitsord från deltagarna efter de tidigare utbildningarna, och vårt mål 
är naturligtvis att den här och kommande förskolechefsutbildningar kommer att vara lika uppskattade. Vi vill 
ju ge förskolecheferna en trygg grund att stå på och bra verktyg att arbeta med i sina respektive förskolor, säger 
Mimmi.



Skärpta krav på Barnombudsmannen

De vanligaste eko- och miljömärkningarna 

Nästa FSO-Nytt kommer den 22 maj!

   Regeringen föreslår att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen om 
Barnombudsman ändras på så sätt att den blir överensstämmande med anmälningsskyldigheten i socialtjänstla-
gen. Barnombudsmannen har i dag möjlighet, men ingen skyldighet, att göra en anmälan även i andra fall om 
det fi nns särskilda skäl. Regeringen föreslår att den möjligheten upphävs då den blir obehövlig vid ändring av 
anmälningsskyldigheten. Det föreslås ingen förändring avseende att myndigheten själv kan välja vilka uppgifter 
som lämnas till socialnämnden i samband med en anmälan.

Ekologiskt jordbruk
EU:s symbol för ekologisk 
produktion. 

KRAV
Kontrollförening för eko/
logisk odling och produk-
tion. KRAV har ännu 
tuffare regler än EU på 
vissa områden, främst 
gällande djurhållning.

ASC – Aquaculture 
Stewardship Council 
Ett miljömärke för odling 
av fi sk som ställer krav på 
hållbara odlingsmetoder 
och socialt ansvar.

MSC – Marine 
Stewardship Council
Ett miljömärke för fi ske 
från världshaven. Fisket 
ska ha skett med god-
kända metoder och på 
fi skbestånd som tål fi ske 
för att få märkningen. Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens märke 
som tagits fram i samarbete 
med handeln för att underlätta 
för konsumenterna att handla 
miljöanpassat. Framförallt är 
det produkter som kan ha stor 
miljöpåverkan som märks, till 
exempel hushållskemikalier.

Svanen
Svanen är den offi ciella 
nordiska miljömärknin-
gen. Svanens syfte är att 
hjälpa människor att välja 
rätt och driva på hållbar 
konsumtion och produk-
tion. Svanen ställer höga 

Ecolabel
Är Svanens motsvarighet i 
Europa och EU:s offi ciella 
miljömärkning. Hänsyn 
tas till produktens miljöb-
elastning i hela kedjan, från 
råvara till avfall. Höga krav 
ställs på allt från energi- 
och vattenanvändning, 

FSC – Forest 
Stewardship Council
FSC är en miljöcertifi er-
ing av ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbart 
skogsbruk. 

Nyckelhålet
Livsmedelsverkets sym-
bol är till för att hjälpa 
konsumenter att hitta de 
hälsosammare alterna-
tiven, både i mataffären 
och på restaurangen. 

miljö-, hälso-, kvalitet- och funktionskrav. 

avfall, hållbart skogsbruk, funktion, hälsa till kvalitet. 
Märkningen fi nns bland annat på färg, textilier, och 
rengöringsmedel. Hette tidigare EU-blomman.


