
Ett paraply för alla väder!

Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

   12 februari 2016

Är man stolt över sitt paraply så är man. Den här lille mannen är 
med bestämda steg på väg till förskolan, och paraplyet ska med, 
oavsett om det regnar eller inte.
   Foto: Anna König Jerlmyr

   För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om 
snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfar-
enhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med berörda myndigheter ett 
snabbspår för lärare och förskollärare. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
   Målet med snabbspåren är att fl er nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form 
av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompe-
tensförsörjningen. Detta är det fjärde snabbspåret som offentliggörs. Sedan tidigare fi nns snabbspår för kockar, 
slaktare och styckare samt för ett antal legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. Ytterligare snabbspår är 
på gång.
   Förslaget på snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser 
kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande 
utbildning. Delar av utbildningsmomenten kommer erbjudas på arabiska, för att snabba på vägen mot att kunna 
arbeta som lärare på svenska. Snabbspåret för nyanlända lärare innebär att personen tidigt kan komma ut på en 
skola och förskola via praktik och anställning. Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens 
parter – Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Almega tjänsteföretagen – samt Arbetsförmedlingen, 
andra berörda myndigheter och följande lärosäten; Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings 
universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.
   Enligt SCB:s arbetskraftsbarometer är lärare och förskollärare bland de utbildningsgrupper där störst andel 
arbetsgivare rapporterar brist på nyutexaminerade och Arbetsförmedlingen bedömer att lärare har mycket goda 
eller goda möjligheter till arbete både under det närmaste året och på fem och tio års sikt. Mot bakgrund av 
rådande situation ser Arbetsförmedlingen ett stort behov av att införa ett snabbspår för nyanlända förskollärare 
och lärare, i syfte att ta tillvara utländska akademikers kompetens och matcha dem mot arbetsgivare som är i 
behov av personal.



BARN OCH DERAS KROPPAR
- en nödvändig utbildning för barnens skull!

Ovanligt många allvarligt sjuka i infl uensa

Tips på bra böcker?

   Övergrepp på barn är ett allvarligt och oftast dolt problem som är svårt att hantera. Hinner vi alltid stanna upp 
och lyssna? Är vi för upptagna för att verkligen uppfatta vad barnen säger när de sitter och leker under bordet? 
Har vi för många bollar i luften samtidigt? Uppfattar vi signalerna? Vad har vi för styrdokument, planer och 
rutiner till hjälp när traumat inträffar? Vågar vi anmäla när vi misstänker att ett barn far illa?

   Det här är problem som många pedagoger brottas med på förskolor runt om i landet, och FSO får allt oftare 
frågor om hur dessa frågor ska hanteras. FSO har därför tagit fram en utbildning för att stötta pedagogerna och 
svara på de svåra frågorna. Utbildningen Barn och deras kroppar är en heldag där vi bland annat får höra Sandra 
Hansen och Diana Lyrholm Ringborg föreläsa i detta svåra ämne.

   Sandra Hansen föreläser om sexuella övergrepp. Hon utsattes för övergrepp under hela sin uppväxt av en nära 
släkting. Trots att Sandra visade tydliga tecken på att hon inte mådde bra var det ingen i hennes närhet som såg 
att hon for illa. Sandras ångest började tidigt och senare i tonåren utvecklades hennes olika skadebeteenden. I 
dag jobbar Sandra inom socialpsykiatrin och driver sin egen verksamhet Sandras Terapirum.

   Psykologen Diana Lyrholm Ringborg föreläser om vad som händer med barnet efter en orosanmälan och vad 
som sker i praktiken. Hon har lång erfarenhet av mentala processer inom psykiatrin, kris och traumabearbet-
ning.

   Barn och deras kroppar är kort sagt en utbildning du som pedagog inte kan vara utan!

   Tid:  Tisdag den 21 juni kl 08.30-17.00
   Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

   Pris:  2.495 kr/pers exkl moms. Lunch och fi ka ingår. 
  Endast för medlemmar i FSO och KFO.

   Gå till FSO:s hemsida www.ffso.se för mer information och anmälan!

   Antalet fall av infl uensa ökar nu i hela landet och ovanligt 
många allvarligt sjuka har rapporterats. Utvecklingen väntas 
enligt Folkhälsomyndigheten hålla i sig de kommande veckorna.
   Det är alltid bra att vara extra noga med hygienen när man 
själv eller barnet har en infektion. Ett av de bästa sätten att 
minska smittspridning är att tvätta händerna ofta och alltid före 
maten och efter toalettbesök. Det är också bra att lära barnet att 
hosta i armvecket i stället för i händerna, och att göra det själv 
som vuxen. Arkivbild

   Då och då tipsar FSO-Nytt om bra böcker för våra minstingar. Har du tips på bra böcker som du vill dela med 
dig av? Skicka då gärna ett mail till fsonytt@ffso.se!



Detta är FSO Fria förskolor

Här fi nns vi

Det här är vi på kansliet

Nästa FSO-Nytt kommer den 26 februari!

   FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en 
medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfi nansierad organisation där medlemmarna har defi nierat organisatio-
nens uppdrag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvud-
man för förskolan”. 
   FSO:s arbete värnar såväl barnens trygghet och individuella säkerhet och integritet som medlemsförskolorna 
och deras personals möjlighet till en god och trygg arbetsmiljö. Förskolorna kan då ge barnen de verktyg och 
förutsättningar de behöver för sin utveckling. FSO välkomnar därför varje initiativ som syftar till att stärka bar-
nens trygghet och möjlighet att utvecklas i sin egen takt och på bästa sätt tillgodogöra sig lärande och utveck-
ling.

Postadress huvudkontor:   Postadress regionkontor:  Postadress regionkontor:
FSO Fria förskolor    FSO Fria förskolor   FSO Fria förskolor 
Box 3082     Box 16355    Box 466
400 10 Göteborg    103 26 Stockholm   701 49 Örebro

      Besöksadress:
      Klara Södra Kyrkogata 1
      111 52 Stockholm

Växelns öppettider:    Telefon:
Måndag-torsdag: 08:30-17:00   Växel: 031-309 90 10
 Fredag: 08:30-16:30    Jour: 0708-630 224
Lunchstängt 12:00-13:00    (då kontoret har stängt)
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