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   Hur säker är vardagsmiljön för barnen? Alla vet att det fi nns stora risker för olyckor där barn drabbas både 
hemma och i trafi ken, vid lek och idrott och vid vatten. 
   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har skapat en hemsida som har fokus på förebyggande 
av skador i hem- och fritidsmiljö, för både stora och små. På hemsidan hittar man ämnesområdena Barns och 
ungas säkerhet, Äldres säkerhet, Brand och eld, Fritid och resor, Farliga ämnen, Naturens påverkan, Din kris-
beredskap, Om risker, Vid olycka och Informationssäkerhet. Urvalet baseras på den aktuella skade-, olycks- och 
riskbilden i Sverige.
     www.dinsakerhet.se 

   Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta närmare på hur offentlighetsprincipen kan komma att gälla i 
delar av det privata näringslivet, som är offentligt fi nansierade, bland annat i fria förskolor.    
   Utredaren Sigurd Heuman ska utreda hur en reglering av enskilt bedriven förskola, fritidshem, vuxenutbild-
ning, de särskilda utbildningsformerna och annan pedagogisk verksamhet kan utformas för att offentlighetsprin-
cipen ska tillämpas på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå, eller hur insynen i verksamheten på annat sätt 
kan öka.
   I direktivet till utredaren skriver regeringen att utgångspunkten för utredningen ska vara att genomförandet 
inte i onödan får öka utförarnas administration, och man uppmärksammar också att patienters, barns, elevers 
och andra brukares integritet ska skyddas.

   Nu startar Arbetsmiljöverket och 30 europeiska länder den EU-initierade informationskampanjen Friska ar-
betsplatser förebygger stress. Dessutom kommer cirka 2.000 inspektioner att genomföras för att kontrollera om 
arbetsgivarna arbetar förebyggande med ohälsosam stress.
   Orsaken är att stress och psykiska påfrestningar sedan två år tillbaka seglat upp som vanligaste formen av 
besvär på jobbet bland svenskar. Detta enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, Arbetsorsakade besvär 2014, 
där 16 000 svenskar tillfrågades.
   - Stressen innebär både många månaders sjukskrivning och stort lidande för den som drabbas, men den leder 
också till höga kostnader för arbetsgivare och samhället, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare vid Ar-
betsmiljöverket.
   I mitten av oktober, veckorna 41–43, genomförs runt 2 000 inspektioner med fokus på hur arbetsgivaren 
hanterar ohälsosam stress på jobbet.
   - Förra året var det sex av tio som inte uppfyllde kraven på att förebygga arbetsrelaterad stress. Därför har vi 
även nya branscher som vi inspekterar i år, säger Britt-Marie Henriksson.
   Dessa är taxibolag och magasinering inom transportbranschen, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, 
kommunikations- och informationsbranschen och öppenvården. I fjol inspekterades bland andra hotell-, restau-
rang- och transportbranschen samt förskolor. Dessa branscher inspekteras även i år.



Larm om för långa dagar på förskolan

Utbildning i Utrymning/Inrymning

Nästa FSO-Nytt kommer den 25 september!

   Barn går för långa dagar på förskolan. Det anser två av tre barnskötare som har svarat på tidningen Kommu-
nalarbetarens enkät om arbetsmiljön på förskolan. Det leder till fl er konfl ikter och barn som är för trötta för att 
delta i aktiviteter. 
   ”Flera av barnen på min förskola har tio till elva timmar per dag. Vilken vuxen skulle orka det och fortfarande 
vara glad o pigg hela tiden?”, skriver en kommunalare som besvarat enkäten.
   67 procent av barnskötarna svarade att de upplever att de fl esta barn går för långa dagar. Vad de menar med 
för långa dagar varierar. En tredjedel av dem som svarade anser att mer än sex timmar är för mycket för de små 
barnen. För de äldre går gränsen vid åtta timmar, menar nära hälften av barnskötarna. Flera påpekar dock att det 
är individuellt vad ett barn orkar med. 
   Av dem som svarade att barnen är för länge på förskolan, säger 46 procent att det leder till fl er konfl ikter, 
medan 34 procent har svarat att barnen blir för trötta för att delta i förskolans aktiviteter. 
   “Det blir fl er oroliga barn och koncentrationssvårigheterna ökar”, skriver en barnskötare. 
   (Kommunalarbetaren)

   En förskola är inte isolerad från sin omvärld utan måste förhålla sig till sitt omgivande samhälle.
   - Det fi nns inga utredningar som direkt påvisar en ökande mängd våldsbrott i samhället. Däremot är våldet 
   grövre i de brott som sker.
   - Andelen skilsmässor ökar inte nämnvärt men andelen vårdnadstvister ökar.
   - Sociala medier och andra kanaler är snabba informationsfl öden.
   - Den allmänna hotbilden är annorlunda i dag – exempelvis Husbykravallerna, sprängningarna i Malmö, 
   skjutningar i Göteborg och Norrköping. Oväntat, oprovocerat våld är inte längre en storstadsproblematik.
   - Transporter av allt, inklusive farligt gods, ökar och därmed risken för olyckor och utsläpp.

   Utbildningen syftar till att:
   - Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker.
   - Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger huvud
   man/förskolechef vad gäller säkerheten på förskolan.
   - Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärnsrätt.
   - Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
   - Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
   - Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningsplaner samt hur 
   dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

   Målet är att varje kursdeltagare efter avslutad utbildningsdag gemensamt med sitt arbetslag ska kunna göra en 
egen hot-/riskanalys, samt besluta om beredskapsplan och kunna implementera dessa i sin förskolas vardag.

   Utbildningsdagar: Göteborg 23 oktober 2015 och Stockholm 20 november 2015

   Kostnad: Medlem i FSO eller KFO 2.500 kronor + moms per person. Ej medlem 3.200 kronor + moms per 
person.

   Mer information och anmälan får du via mail till utbildning@ffso.se


