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Vad är lämplig storlek för barngruppen?

   26 februari 2016

   Under hösten 2015 svarade cirka 23.000 föräldrar med barn i förskolan i 38 kommuner på en enkät från 
Skolinspektionen. Frågorna handlade bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.    
Nu fi nns möjlighet att ta del av resultatet på Skolinspektionens hemsida.
   Totalt var det 22.963 vårdnadshavare i 760 förskolor i 38 kommuner som besvarade undersökningen. I mindre 
kommuner gjordes enkäten i alla förskolor i kommunen, i större kommuner gjordes enkäten på ett slumpmäs-
sigt urval av förskolorna i kommunen. Enkäten har gjorts både på kommunala och fristående förskolor.
   Föräldrar till alla barn på förskolorna ombads svara på enkäten. Frågorna handlade bland annat om trygghet 
och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns infl ytande, utveckling och lärande, samt vårdnads-
havares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn.
   På Skolinspektionens hemsida fi nns det en rapport för varje förskola som deltog i enkäten. Det fi nns också en 
rapport för varje kommun som ingick i enkäten.

   Här kan du läsa och ladda ned rapporterna: http://bit.ly/1LBYvh0
   
   De här kommunerna deltog i enkätundersökningen hösten 2015: Berg, Eda, Hässleholm, Jokkmokk, 
Jönköping, Karlshamn, Kävlinge, Laxå, Lekeberg, Lerum, Lessebo, Lilla Edet, Linköping, Lysekil, Mark, 
Mölndal, Mörbylånga, Ragunda, Simrishamn, Skellefteå, Sollefteå, Stockholm, Strömsund, Svedala, Sölves-
borg, Tibro, Tjörn, Tranemo, Trelleborg, Vara, Vilhelmina, Vingåker, Ystad, Årjäng, Åstorp, Älvsbyn, Örebro 
och Östra Göinge.

   Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är komplex 
och behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen visar att några 
avgörande faktorer att ta hänsyn till är personalens kompetens, personaltäthet, barn-
gruppens sammansättning och den fysiska miljön.
   2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngrupper-
nas storlek i förskolan. Riktmärke ska införas i kommentar till allmänna råd om för-
skolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i 
främst pedagogisk, utvecklings- och social-psykologisk forskning.
   Skolverket har låtit två forskare, Sonja Sheridan och Pia Williams vid Göteborgs 
universitet, kartlägga aktuell forskning. Kartläggningen har som syfte att belysa aktu-
ell forskning och beprövad erfarenhet kring barngruppers storlek i förskolan.

   Här kan du läsa och ladda ned kartläggningen om barngruppers storlek i förskolan:   http://bit.ly/1Q4NI0E

"Det bästa med förskolan är att man får vara ett barn! Att man får leka kurragömma, klättra i 
klätterställning och sånt annat fi lijox, och att man får leka med sina kompisar."  Amanda, 5 år.



FSO:s unika huvudmannautbildning
- en kurs som alla som driver förskola borde gå!

Nytt material om språkstörningar

   Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2010 skärpte kraven på huvudmännen i förskolan. På FSO fårvi sedan dess 
mängder med frågor kring detta och mycket annat som händer i förskolevärlden. Här är några exempel på vanliga 
frågeställningar:

   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. Därför har FSO skräddarsytt en utbildningskväll där vi reder ut begreppen och frågetecknen 
kring både ditt och hela föreningens ansvar i just din förskola.
   Tillsammans går vi igenom syftet med skollagen och och andra lagar som berör förskolan. Vi berör ansvarsfrågor 
kring styrelseledamöter, medlemmar och förskolans personal. Vi tittar närmare på delegationsbeslut, 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.
   Pris för hela kursen är 9.250 exkl moms och reskostnader per huvudman. Endast för medlemmar i FSO.

   Kursen genomförs på kvällstid kl 18-21 på förskolan.
   För mer information: utbildning@ffso.se.

   Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för 
olika barn och elever. Skollagen är däremot lika för alla. Den 
säger att alla ska få det stöd som de behöver. Det kan vara en 
utmaning att undervisa barn och elever som har språkstörning och 
att hitta rätt stöd för varje individ.
   Den här skriften som har tagits fram av Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten, SPSM, kan bidra till förståelse och ge tips om 
hur man kan arbeta för att skapa förutsättningar i förskola och 
skola för barn och elever som har språkstörning.
   Den här skriften riktar sig främst till de förskollärare och lärare 
som arbetar med barn eller elever som har språkstörning. Förfat-
tarna är verksamma inom Specialpedagogiska skolmyndighetens 
resurscenter tal och språk.
Behovet av skriften har framkommit i deras möten med förskol-
lärare och lärare.
   Här kan du ladda ned eller beställa (gratis) skriften Arbeta med 
språkstörning i förskola och skola: http://bit.ly/1R1iUhp



Vinterkräksjukan sprider sig

51 miljoner till särskilda insatser

Kostnadsfria seminarier från SPSM

   Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet fall av vinterkräksjuka fortsätter att öka successivt och vi när-
mar oss nu den tid då vi vanligtvis ser toppen för säsongen. Under förra veckan rapporterades totalt 199 fall, 
som är spridda över landet med högst antal fall i Halland, Södermanland och Skåne.
   Råd om vinterkräksjukan:
   - Var noga med handhygienen
   Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan du äter eller hanterar mat. Handsprit 
kan med fördel användas som ett komplement.
   - God livsmedelshygien är viktigt
   Undvik att hantera/laga mat till andra om du är eller nyss har varit sjuk.
   - Stanna hemma vid sjukdom.
   För att undvika att sprida smittan vidare är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk samt ytterligare ett 
par dagar efter tillfrisknandet. Man kan sprida smitta under fl era dygn även om man inte längre har några sym-
tom.

   Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt 
stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgäng-
lig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.
   Från och med 1 januari 2016 ändrades kriterierna för att få SIS-medel. Inför kommande ansökningsomgång är 
direktivet att utvecklingsprojekten om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om 
olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. En annan förändring är att förskolor 
kan söka SIS-medel.
   SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasiesko-
lor, gymnasiesärskolor, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Ansökan ska skickas in 
senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.
   Läs mer på Specialpedagogiska Skolmyndighetens hemsida:      http://www.spsm.se/sv/.

   Specialpedagogiska Skolmyndigheten erbjuder kompetensutveckling till personal inom alla skolformer från 
förskola till vuxenutbildning. SPSM:s kompetensutvecklingsinsatser är kostnadsfria.

   Barns lärmiljöer i förskolan, Växjö
   Tid 6 april 2016, klockan 14.00 - 16.30
   Plats Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten
   Typ av aktivitet: Seminarium
   Målgrupp Lärare, Pedagog, Elevassistent, Resursperson, Rektor, Chef, Barn- och elevhälsopersonal
   Sista anmälningsdag 2016-03-23
   Anmälan: http://bit.ly/1okomVB

   Barns lärmiljöer i förskolan, Kalmar
   Tid 7 april 2016, klockan 14.00 - 16.30
   Plats Kalmar, Specialpedagogiska skolmyndigheten
   Typ av aktivitet: Seminarium
   Målgrupp Lärare, Pedagog, Elevassistent, Resursperson, Rektor, Chef, Barn- och elevhälsopersonal
   Sista anmälningsdag 2016-03-24
   Anmälan: http://bit.ly/1XdgjFS

   Obs! Ett fåtal platser kvar!



Detta är FSO...

Nästa FSO-Nytt kommer den 11 mars!

   FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en med-
lemsägd, medlemsstyrd och medlemsfi nansierad organisation där medlemmarna har defi nierat organisationens upp-
drag – ”att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för för-
skolan”.
   För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den internatio-
nella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för FSO:s 
verksamhet.

Internationella kooperativa alliansens sju kooperativa principer:

Frivilligt och öppet medlemskap
Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig medlem-
skapets ansvar - utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse. 

Demokratisk medlemskontroll
Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål och 
riktlinjer och i beslutsfattande. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika rösträtt 
(en medlem, en röst). Kooperativ på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt. 

Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmar bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demo-
kratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egen-
dom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. 
Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål:

- Utveckla den kooperativa föreningen - om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska vara 
bundna, 
 - Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen, 
- Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna. 

Självständighet och oberoende
Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra 
organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk 
medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

Utbildning, praktik och information
Kooperativ erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de ef-
fektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativ. De informerar allmänheten - särskilt unga och opinionsbildare 
- om den kooperativa föreningens särart och fördelar. 

Samarbete mellan kooperativ
Kooperativ tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, 
nationell samt regional och internationell nivå. 

Samhällshänsyn
Kooperativ arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.


