
Flera faktorer påverkar tryggheten

   29 januari 2016

   Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. 
Personaltätheten är viktig men det fi nns fl era andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens 
förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens fl ygande granskning av 196 förskolor för barn under 
tre år.
   Skolinspektionen har besökt 196 slumpmässigt utvalda förskolor för att granska personalens arbete med upp-
märksamhet, trygghet och tillsyn. På majoriteten av förskolorna bedömdes personalen ha en god uppmärksam-
het och närvaro. På en femtedel var personalen inte tillräckligt lyhörd för barnens behov, eller hade bristande 
uppsikt över barnens aktiviteter. I vissa fall fanns uppenbara risker för barnens trygghet.
   I granskningen ingick en kartläggning av barngruppernas storlek och personaltätheten en vanlig dag på för-
skolan. Ju fl er barn per personal det var i de observerade barngrupperna, desto mindre uppmärksamhet och till-
syn bedömdes personalen ge barnen. Risken för en otrygg miljö var således större i de grupper där varje perso-
nal hade fl er barn att ta hand om. Även barngruppens storlek i sig hade betydelse, men ökade inte risken för en 
otrygg miljö lika mycket så länge det fanns tillräckligt med personal.
   Förutom personaltätheten och barngruppsstorleken fanns en rad andra faktorer som påverkade hur väl försko-
lorna kunde tillgodose barnens behov av uppmärksamhet. Till dessa hör bland annat personalens förhållnings-
sätt mot barnen, den fysiska miljöns utformning, och hur arbetet på förskolan var organiserat.
   Skolinspektionen studerade också hur förskolor använde vardagliga situationer i lärandesyfte, till exempel på- 
och avklädning i förskolans tambur. Nära hälften av förskolorna hade inte utnyttjat tamburen till att låta barnen 
träna självständighet och olika förmågor inom till exempel språk och matematik. På fl era av dessa förskolor 
hade personalen inte diskuterat tamburen som lärmiljö.
   - Det är bra att brister i förskolan lyfts fram. Det behövs för att de ansvariga politikerna ska inse att förskolan 
behöver mer resurser, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.
   Hon ser fram emot det riktmärke för barngruppernas storlek som utbildningsminister Gustav Fridolin utlova-
de i förra veckan.  
   - När vi frågar förskollärarna är just barngruppernas storlek det största problemet.
   Johanna Jaara Åstrand vill också se riktlinjer för förskollärartäthet och personaltäthet.
   - Legitimerade förskollärare är av avgörande betydelse för kvaliteten i förskolan. Med utbildad personal blir 
bemötandet bättre, det visar forskningen. I dag fi nns alldeles för få förskollärare med en många gånger orimlig 
arbetssituation.
   SCB spår att det om tio år kommer saknas 14.500 förskollärare.
   - Därför måste man bygga ut förskollärarutbildningen. I dag räcker inte platserna till alla som söker, säger 
Johanna Jaara Åstrand.
   (Skolinspektionen - Lärarförbundet))

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller någon annan 
lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!

   Maila till info@ffso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.ffso.se.



Nytt namn? Ny chef? Meddela FSO!

Skynda att boka in dig på chefskonferens!

Maxtak för barngrupper kritiseras

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

Som förskolechef hos någon av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i region-
ala chefskonferenser som vi bjuder in till 1-2 gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika ämnen 
samt stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra. 

Konferenserna ingår i medlemskapet i FSO och kostar ingenting extra. 

Här är preliminära datum för chefskonferenserna under våren 2016: 

10 februari      Kristianstad    27 april           Gävle
17 februari      Stockholm    3 maj              Uppsala
1 mars             Göteborg         FULLBOKAD! 11 maj            Göteborg
16 mars          Norrköping    18 maj            Umeå
26 april           Karlstad

(Med reservation för ev ändringar)

Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen.       OBS! Föranmälan krävs!
För anmälan och mer information, maila ledning@ffso.se.
Vi bjuder på kaffe/te/vatten och fi ka. Meddela om behov av specialkost.
Antalet platser är begränsat. Träffarna ingår i ert medlemskap i FSO och är kostnadsfria. Dock är anmälan bin-
dande och debitering om 500 kronor utgår om ni uteblir utan anledning. Platsen kan överlåtas till kollega.

Vill du att vi lägger en konferens i din stad? Hör av dig till ledning@ffso.se.

   Regeringen vill ha ett maxtak för barngruppernas storlek i förskolan. Men tre tunga förskoleforskare håller 
inte med. Barngruppernas storlek bör i stället regleras i förhållande till målen för förskolan, anser de. 
   Regeringen gav för snart ett år sedan Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för barngruppers storlek i för-
skolan. Syftet är att minska antalet barn i grupperna. Riktlinjerna ska enligt uppdraget utarbetas utifrån aktuell 
forskning och i dagarna släpps en vetenskaplig slutrapport i ämnet – ”Barngruppens storlek i förskolan” – av tre 
tunga namn inom förskoleforskningen. 
   Där framgår att de tre inte vill låsa sig vid någon siffra. 
   - Vår forskning om barngruppernas storlek visar att det är en väldigt komplex fråga. Den behöver relateras till 
ett antal samverkande faktorer som förskollärarnas utbildning och kompetens, barngruppens sammansättning, 
lokalernas utformning och personaltäthet, säger Pia Williams, en av forskarna, till TV4.
   Forskarna skriver i rapporten att antalet barn bör ”regleras med hjälp av indikatorer”. En ”vägledande” indi-
kator ”bör vara” målen för förskolan, anser de tre. 
   Men regeringen håller fast vid att den vill ha ett maxtak eller ett så kallat riktmärke.
   - Blir barnen för många i gruppen är risken för stor att förskollärarna inte hinner med. Därför behöver vi ett 
riktmärke. Vi behöver ge stöd till kommunerna, både pengar och regler, så att inte grupperna blir för stora, säger 
utbildningsminister Gustav Fridolin.
   (Lärarnas Tidning - TV4)



Statsbidrag för mindre barngrupper

Ungar och bokstäver...

Har ni koll på ert ansvar?

   Det är nu hög tid att söka statsbidrag för att uppnå statens mål att minska barngruppernas storlek i förskolan. 
Skolverket har därför gått ut med följande text:   

Skolverket föreskriver följande med stöd av 7 och 13 §§ förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan.

   Tillämpningsområde
   1 § Dessa föreskrifter innehåller vissa bestämmelser om ansökan och urvalsgrunder i fråga om sådant statsbi-
drag som kan lämnas enligt förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

   Ansökan
   2 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Skolverket senast den 31 mars före det bidragsår som ansö-
kan avser.
   3 § Ansökan om statsbidrag ska göras på det särskilda formulär som Skolverket tillhandahåller. Ansökan ska 
vara komplett ifylld.

   Urvalsgrunder
   4 § Av 7 § förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan framgår att om det 
kommer in fl er ansökningar om statsbidrag än det fi nns medel för ska statsbidrag i första hand fördelas till hu-
vudmän för förskolor med de största barngrupperna och därefter i fallande ordning.
   Om fl era huvudmän som avses i 7 § förordningen om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan har sam-
ma storlek på barngrupperna ska ytterligare urval bland dessa ske genom att statsbidrag fördelas till huvudmän
för förskolor med lägst personaltäthet. 

   Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.
   (Skolverket)

   Alexander, 3 år, övar på de där krångliga bokstäverna:
   - P som i Pappa.
   - M som i...McDonald’s!

   Vet ni vad som gäller? Vet ni vilka lagar ni måste följa som ansvariga för en fri förskola? FSO erbjuder en
unik kurs i huvudmannaansvar och styrelskunskap - en MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli sty-
relseledamot i en enskild förskola.
   Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är medlem 
i en fristående förskola. Skollagen ställer stora och mycket tydliga krav på huvudmannen för en enskild för-
skola. Denna kväll reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för 
enskilda förskolor. Vi går igenom andra lagar som styr förskolan, PuL, Livsmedelslagen, Socialtjänstlagen med 
fl era. 
   Vi berör ansvarsfrågor kring styrelseledamöter, medlemmar och förskolans personal. Vi tittar närmare på de-
legationsbeslut, målstyrning och årshjul för styrelsearbetet. 
   Kursen skräddarsys för varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. Vi ser 
gärna att så många som möjligt från huvudmannen kan delta i utbildningen.

   För mer information, maila till utbildning@ffso.se.



Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer 
som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort. 

 Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
 Vilket infl ytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
 Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
 Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
 Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
 Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
 Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
 Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen 
diskuterar i smågrupper.

I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva en förskola. Vi vet också att det inte är 
en barnlek att vara förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är inte helt ovan-
ligt att förskolechefen också arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef 

ökade ansvaret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste förläggas till administration och 
mer än ofta lägger en förskolechef betydligt mer tid än schemat har timmar.

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att 
förskolechefen ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. Men vad 
är inre respektive yttre organisation? 
FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla 
delar som förskolechef ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/
hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga 
nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid 
högtidsfi rande på förskolan? 

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

För mer information och intresseanmälan, maila till utbildning@ffso.se

Chefens huvudvärk

Nästa FSO-Nytt kommer den 12 februari!


