
Kvalitet och barngruppsstorlek i förskolan
Konferenser:

Ansök om statsbidrag senast 31 mars

   26 mars 2016

   Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om kvalitetsfaktorer i förskolan som riktar sig till huvudmän och 
förskolechefer, med fokus på barngruppernas storlek och sammansättning samt personaltäthet. Dessutom har ett 
riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan återinförts. 
   Under konferenserna kommer vi att informera om gruppstorlekens betydelse för barns utveckling och lärande 
i förskolan. Vi kommer även att informera om hur Skolverkets stödmaterial kan användas för att stödja huvud-
mäns och förskolechefers arbete med att kontinuerligt följa upp och utvärdera förskolans kvalitet.

   Dagsprogram
   • Vad forskningen säger om barngruppens storlek i förskolan och vilka konsekvenser det ger för utveckling 
och kvalitet.
   • Riktmärket för barngruppens storlek i förskolan.
   • Genomgång av Skolverkets stödmaterial om kvalitet i förskolan.
   • Statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan.

   Målgrupp
   Konferensen vänder sig till kommunala huvudmän för förskolor och huvudmän för enskilt drivna förskolor, 
samt förskolechefer för kommunala och enskilt drivna förskolor.

   Plats och datum
   • 1 juni Göteborg
   • 2 juni Malmö
   • 7 juni Stockholm
   • 8 juni Arlanda

   Konferensen pågår 9:30-15:15. Skolverket bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Meddela 
eventuella behov av specialkost vid anmälan.

   Gå hit för anmälan:        http://bit.ly/1RQY8S0

   Statsbidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän, för insatser i förskolan som syftar till att 
minska barngruppernas storlek. Ni ska prioritera att minska grupper med barn födda 2013 eller senare. Ansökan 
för 2016/2017 ska vara inne hos Skolverket senast 31 mars. De som beviljas bidrag får 30.000 kr för varje plats 
som barngruppen minskas med. Ni kan också få statsbidrag för att undvika en planerad ökning av barngruppens 
storlek.                    Läs mer här:   http://bit.ly/1ID4yPB



Risk för hörselskador i förskolan

Oförändrat för funktionshindrade 

Om barnrättsutredningen och
ungas kontakt med myndigheter

   Risken att drabbas av ljudtrötthet och ljudkänslighet är dubbelt så hög i förskolan visar en ny studie från 
Göteborgs universitet. 
   Kvinnor som arbetar – eller har arbetat – i förskola löper större risk att drabbas av hörselrelaterade symptom 
än kvinnor som aldrig arbetat i förskola. När det gäller exempelvis ljudtrötthet är risken att drabbas 71 procent 
bland personal i förskolan jämfört med 31 procent i kontrollgruppen. Varför är det så stora skillnader?
   - I ett yrke som bygger på kommunikation med barn går det inte att använda hörselskydd för att stänga ute 
skadliga ljud. Förskollärare kan också vara tveksamma till att använda olika skydd av etiska skäl, barnen utsätts 
ju för samma ljudmiljö, säger Sofi e Fredriksson som är audionom och doktorand vid Göteborgs Universitet.
   Resultatet som presenterades nyligen bygger på en enkätstudie med tiotusen deltagande kvinnor i Västra 
Götalandsregionen.  Hälften av kvinnorna var förskollärare medan kontrollgruppen bestod av slumpmässigt ut-
valda kvinnor från vitt skilda yrkesgrupper. 
   - Att ljudnivån är ett stort problem i förskolan vet vi sedan länge. Tack vare den här jämförande studien kan vi 
dessutom för första gången visa att de som arbetar i förskolan löper högre risk än andra att drabbas av hörselre-
laterade symptom, säger Sofi e Fredriksson. 
   (Kommunalarbetaren)

   Det har varken blivit bättre eller sämre för barn och elever med funktionsnedsättning i landets skolor och för-
skolor. Det konstaterar tre skolmyndigheter i en ny rapport. 
   Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen under-
sökt hur funktionshinderspolitiken har utvecklats under åren 2011–2016.
   Myndigheternas övergripande slutsats att det i princip inte har skett någon förändring alls när det gäller de 
nationella inriktningsmålen. Dessa mål handlar bland annat om att varje barn och elev ska få förutsättningar att 
utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.
   Några ljuspunkter fi nns dock, när det gäller vissa delmål: Det fi nns en större kunskap i dag om hur skolornas 
och förskolornas lokaler kan bli mer tillgängliga för funktionshindrade. Och det fi nns en större kunskap om var 
man kan få råd och stöd om de här frågorna.
   Men skolmyndigheternas huvudintryck är att mycket arbete kvarstår innan funktionshindrade barn och elever 
får samma chans i förskolan och skolan som andra.
   (Lärarnas Tidning)

   Barnkonventionen föreslås att bli svensk lag 2018. Förra veckan lämnade Barnrättighetsutredningen sitt förs-
lag till barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Lagförslaget är mycket välkommet och ett viktigt 
steg i arbetet med att stärka barns rättigheter.
   En del i utredningen handlar om att myndigheter som är centrala för att säkerställa barns rättigheter också ska
bli mer tillgängliga och anpassade för barn. Barnombudsmannen har kartlagt vilka möjligheter barn har att kla-
ga på rättighetskränkningar samt vilken information och verksamhet som är specifi kt riktad till unga. Resultatet 
är nedslående.
   Läs mer av Barn- och Elevombudet Caroline Dyrefors Grufman i BEO-Bloggen:  http://bit.ly/1RyLjS8

“Det roligaste på förskolan är när man får leka café, för då bakar man och det är kul när man 
får fi ka och så kommer föräldrarna och tittar på saker man gjort.” Sebastian, 4 år.



Första rapporten om förskolegranskningen

Nästa FSO-Nytt kommer den 8 april!

   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 ovanligt att förskolechefen ock-
så arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef ökade ansvaret och med det arbetsupp-
gifterna. 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 förskoleche-
fen 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 förskolechefen 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 föräld-
rar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfi rande på förskolan?

   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.
   Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.
   Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

   Nästa utbildning:
   Datum: 26 maj 2016 kl 09.30-17.30.
   Plats:    Uppsala (plats ej bestämd).
   Pris:      2.495 kr + moms per person. Endast för medlemmar i FSO och KFO.

   För mer information maila till utbildning@ffso.se.

   Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att granska förskolan under tre år, 2015-2017. Varje år ska myn-
digheten lämna en rapport om de resultat som hittills framkommit och den första rapporten har nu lämnats till 
regeringen. Den sista kommer att lämnas i februari 2018.
   - Målet med uppdraget är att myndigheten efter de tre år som satsningen gäller ska kunna ge en bred bild 
av kvaliteten i förskolan ur olika aspekter. Under dessa år kommer Skolinspektionen att genomföra en mängd 
kvalitetsgranskningar om allt från kommuners tillsynsansvar för fristående förskolor till förskolechefens styr-
ning och ledning, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.
   Läs mer här:   http://bit.ly/1pyfIDf


