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   Regeringen har fattat ett beslut som innebär ett nytt uppdrag till Skolverket att svara för en fortbildning på 
grundnivå om 7,5 högskolepoäng för verksamma förskolechefer. Ansökan till fortbildningen ska kunna starta 
hösten 2015 och fortbildningen ska sedan pågå till och med 2018. 
   Fortbildningen ska inriktas mot styrnings- och ledarskapsfrågor så att förskolecheferna ges förutsättningar att 
utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
   - Vi vet att förskolepedagogiken har effekter långt upp i åldrarna. OECD har av resultaten från PISA kun-
nat visa att 15-åriga elever, från nästan alla OECD-länder, som deltagit i någon form av förskoleverksamhet 
har bättre resultat än de elever som inte deltagit i förskola. Vi har en förskola av mycket hög kvalitet, men 
måste säkerställa likvärdigheten i systemet och att alla barn får tillgång till förskolepedagogiken, säger utbild-
ningsminister Gustav Fridolin.

   Om du skulle drabbas av en skada på arbetet kan du anmäla det på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskas-
sans gemensamma hemsida för anmälan av allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada.

    https://anmalarbetsskada.se

   - Det är alltid glädjande när regeringen väljer att satsa på våra minsta medborgare och 
sådana satsningar ser FSO gärna mer av. Att utveckla förskolechefernas pedagogiska 
ledarskap är självklart viktigt, men förskolechefsrollen är mycket mera omfattande än så, 
det visar den mängd rådgivningsfrågor som FSO får från förskolechefer runt om i hela 
Sverige. Det bör också poängteras att regeringens förskolechefsutbildning inte på något 
sätt är behörighetsgivande för förskolechefer, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   - Det största orosmomentet för förskolan i Sverige i dag är inte bristen på pedagogiskt 

ledarskap hos förskolecheferna utan den skriande bristen på utbildade förskollärare. Det kommer att saknas 
mer än 14.500 förskollärare om tio år (källa SCB). Lägg därtill kravet på pedagogisk högskolekompetens som 
Skolinspektionen ställer på förskolechefer, så är det beklagligt att inte regeringens satsning innehåller en sådan 
utbildning så att fl er skulle kunna fylla rollen som förskolechefer för att låta förskollärarna göra det de både är 
bäst på och utbildade för, nämligen pedagogisk utveckling och lärande. Det skulle våra minsta medborgare tjäna 
mest på. 
   - Vi ser regeringens satsning som ytterligare en utbildningsmöjlighet för förskolechefer, och det är bra. Och 
vi betraktar inte den på något sätt som en konkurrent till vår egen utbildning, som har genomförts i sex olika 
omgångar sedan 2010. FSO:s förskolechefsutbildning ger deltagarna en så heltäckande verktygslåda som 
möjligt, alltså inte bara pedagogiskt ledarskap utan mycket mer. FSO:s utbildning har tillkommit på våra med-
lemmars begäran och utgår från de utmaningar och krav som förskolechefer möter dagligen, den bygger på er-
farenheter från omfattande rådgivning och erfarenhet. Utbildningen är bred och bygger inte bara på skollagens 
krav utan omfattar även krav som ställs i annan lagstiftning eller förordning. Sedan är det naturligtvis glädjande 
att utbildningen får högsta betyg i alla utvärderingar som görs, säger Mimmi.



Statsbidrag för mindre barngrupper
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   Ju större den genomsnittliga barngruppen är i kommunens förskolor desto mindre nöjda är föräldrarna. Sam-
ma mönster fi nns också när det gäller personaltätheten. Nu har regeringen beslutat om ett nytt statsbidrag för att 
minska barngruppernas storlek. Från och med nu i augusti har kommuner och enskilda huvudmän möjlighet att 
söka.
   En majoritet av förskolans föräldrar är nöjda och tycker att verksamheten uppfyller deras behov och önskemål 
när det gäller trygghet och stimulans till barnens utveckling och lärande. De är också nöjda med öppettider och 
att förskolan fi nns nära hemmet. Men när det gäller gruppstorleken och antalet personal i förskolan så är föräld-
rarna mindre nöjda.
   – Från och med i höst kommer huvudmän kunna ta del av det nya statsbidraget för att minska barngruppernas 
storlek i förskolan. Bidraget är främst riktat mot de yngsta barnen, säger Anders Palm som är enhetschef för 
statsbidragsenheten på Skolverket.
   Bidraget ska stödja förskolans arbete med att minska barngruppernas storlek. De som beviljas bidrag får 30 
000 kr för varje plats som barngruppen minskas med. Man kan också få statsbidrag för att undvika en planerad 
utökning av barngruppens storlek.
   Den totala summan att fördela under 2015 är 415 miljoner kronor, med en beräknad ökning till 830 miljoner 
kronor årligen från och med 2016.
   Ansökningsperioden påbörjades den 3 augusti och pågår fram till 4 september 2015. Då kommer det att fi nnas 
ansökningsblankett tillgänglig på Skolverkets webbsida, med tydliga instruktioner och information om even-
tuella tolkningar som Skolverket har gjort av förordningen. I ansökan ska anges vilka åtgärder som kommer att 
göras för att minska barngruppernas storlek.
   Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan är nytt för 2015. Skolverket kommer att lägga upp ny infor-
mation om bidraget löpande på sin hemsida. Om du som huvudman vill ha information om nyheter kring 
bidraget mejlat till dig, anmäl dig på e-postadressen nedan. Dit kan du också mejla frågor.
                                            
   E-post: statsbidrag.barngrupper@skolverket.se
   (Skolverket)

   “Ena dagen tillsyn, andra ser 
jag ut så här. Dynamiskt arbete vi 
förskolechefer har inom enskild 
verksamhet!”

(Madelaine Dahlin Alm, förskolechef på 
föräldrakooperativet Johannesgården i 
Västra Frölunda.)Foto: Johannesgården



Brister i uppmärksamhet vid var sjätte förskola

Rötmånad - håll extra koll på maten!

Bytt namn eller chef? Meddela FSO!

Nästa FSO-Nytt kommer den 28 augusti!

   Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj 2015, fanns brister i den uppmärksamhet 
och tillsyn som utgör grunden för barnens trygghet och välmående.
   Under en vecka i maj 2015 gjorde Skolinspektionen oanmälda besök på 101 slumpmässigt utvalda förskolor, 
både kommunala och fristående, över hela landet. Besöken gjordes på småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 
1-3 år. I de fall förskolan saknade småbarnsavdelning besöktes en åldersblandad avdelning.
   - En stor del av barnen fi ck vid Skolinspektionens besök den uppmärksamhet och den uppsikt som är nödvän-
dig för att tillgodose deras behov av trygghet. Men vid var sjätte förskola fanns brister i den uppmärksamhet 
och tillsyn som utgör grunden för barnens trygghet och välmående. Både huvudmän, förskolechefer och per-
sonal måste analysera hur det ser ut på de egna förskolorna. Finns det indikationer på brister i tryggheten måste 
det självklart åtgärdas, säger Renata Grelak, projektledare på Skolinspektionen.
   Ju fl er barn per personal vid de aktuella observationerna, desto lägre bedömde Skolinspektionen graden av 
uppmärksamhet och tillsyn som barnen fi ck. Det fanns även andra faktorer som inverkade på förskolornas 
förmåga att tillgodose barnens behov av uppmärksamhet. Till exempel personalens förhållningssätt gentemot 
barnen, den fysiska miljöns utformning och eller arbetets organisering.
   Syftet med besöken var att kartlägga hur barngruppernas storlek och personaltätheten ser ut under en vanlig 
dag på förskolan, och vilka konsekvenser dessa faktorer medför för barnens trygghet. Granskningen berörde 
inte några pedagogiska aspekter av förskolans verksamhet. På varje förskola följde Skolinspektionen en avdel-
ning, antingen under en förmiddag eller under en eftermiddag. Sammanlagt observerades förskolornas verksam-
het under 445 timmar. Observationer kompletterades med en enkät till personalen och en telefonintervju med 
förskolechefen.
   Syftet med granskningen är att ge en ögonblicksbild av verksamheten vid de utvalda förskolorna. Granskni-
ngen är den första av många som Skolinspektionen kommer att genomföra i förskolan de närmaste åren.

   När det är varmt och fuktigt är det extra viktigt med kyla och bra hygien. Se till att hålla varm mat varm och 
kall mat kall. Och våga lita på dina sinnen – titta, lukta och smaka på maten så att du inte slänger mat i onödan.
   I slutet av juli börjar den period vi traditionellt kallar rötmånaden. Men det är egentligen vädret, värmen och 
fukten, som avgör om det är rötmånad för maten eller inte.
   Varma och fuktiga sommardagar är en utmaning. Då trivs bakterier och mögel som kan göra oss sjuka allra 
bäst. Men råden är egentligen desamma som under andra tider på året.
   Våga lita på dina sinnen – titta, lukta och smaka på maten . Och det går att göra mycket för att hålla maten 
fräsch, undvika magsjuka och slippa slänga mat i onödan.

   • Håll maten kall från butiken till hemmet.                         • Ha ordentligt kallt i kylskåpet.
   • Tvätta händerna innan du lagar eller äter mat.                  • Håll varm mat varm och kall mat kall.

   Att ta hand om maten minskar matsvinnet, till exempel genom att man handlar klokt, förvarar rätt och inte tar 
fram mer mat på bordet än vad som går åt. Eventuella rester ska snabbt tas om hand och kylas ned. Och kom 
ihåg:
   Livsmedel märkta med bäst före-datum kan ätas även efter detta datum om de förvarats vid rätt temperatur. 
Titta, lukta och smaka på maten – verkar maten okej går den bra att äta!
   (Livsmedelsverket)

   Har din förskola bytt namn, fått en ny förskolechef, ändrat organisationsform eller gjort andra ändringar i 
förskolans kontaktinformation? Glöm inte att meddela detta till FSO:s administratör Gabrielle (gabrielle.goth-
berg@ffso.se) så att vi har den rätta informationen om er!


