
Rotting sänker ljudnivån i förskolan

Skolverket senarelägger ansökningstid
- för FSO:s medlemmar!

   8 april 2016

   Ljudnivån har minskat betydligt sedan förskolan Marie-
hem i Umeå deltog i ett forskningsprojekt om buller. Per-
sonalen visste att förskolor hör till de ljudstarkaste arbets-
platserna, men hade inte tänkt så mycket på att volymen 
var möjlig att skruva ner.
   När banen lekte med träklossarna genererade det cirka 
108 decibel enligt den skala som mäter impulsbuller. 
Gränsvärdet inom arbetslivet är 135. När trä klossarna er-
sattes av mjuka klossar av skumgummi minskade decibel-
talet till 86.
   Bullerforskare vid Umeå universitet studerade 15 för-
skolor i staden och bad personalen skriva ner de leksaker 
som de tyckte lät mest. På listorna hamnade många kända 
bullerskapare som kaplastavar, bilar och byggklossar i trä.
   Men där fanns också sådana som forskarna inte hade 
väntat sig, som dockvagnar, spel och maskeradkläder. I de fallen påverkas buller nivån framför allt av på vilket 
sätt barnen använder lek sakerna. Hur de plockar fram och lägger tillbaka sakerna i förvaringsutrymmena är en 
viktig del i pedagogiken, men bidrar till ljudvolymen.
   De lådor där leksakerna förvaras är nästan alltid av plast. Efter buller projektet är de på förskolorna i Umeå 
utbytta mot rotting lådor med fi lt på insidan.
  Forskarna delade in de bullriga leksakerna i 15 kategorier. I samtliga upplevde personalen en förbättring efter 
att produkterna bytts ut.
   - Vi har mer än  halverat personalens upplevda ljud störning. Extra intressant är att störningen fortsätter att 
minska över tid. Efter elva veckor tyckte personalen att ljudmiljön hade blivit ännu bättre, säger Fredrik Sjödin, 
universitetslektor vid institutionen för psykologi, och den som leder projektet.

   Läs mer: http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/03/17/rotting-ger-lugn-forskolan

   Ansökningstiden till den akademiska fortbildningen i pedagogiskt ledarskap förlängs fram till och med 
måndag den 18 april, meddelade Skolverket på onsdagen. Anledningen är att så många av FSO:s medlemmar, 
huvudmän och förskolechefer, deltar på FSO-dagen den 15 april och att man vill ge dem tid och möjlighet att 
söka i sista stund.
   - Det är naturligtvis oerhört roligt och smickrande för både våra medlemmar och för oss som organisation att
Skolverket tar hänsyn till vår stora dag och ger våra medlemmar möjlighet att söka utbildningen, trots att ansök-
ningstiden egentligen har gått ut, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



104-åriga Maja fi ck förskoleplats

Surfplattan mer verktyg än leksak

Snart startar förskoleenkäten

   Det blev lite fel när Hylte kommun skulle kalla 
kommunens småttingar till förskolan. Kommunen 
uppmanade vårdnadshavarna att välja förskola och 
även att de inte skulle dröja med sina beslut. Men det 
var kommunen själv som var lite sent ute, närmare 
bestämt ett sekel.
   En av dem som fi ck brevet var nämligen Maja 
Bergström, 104 år gammal. Hennes dotter Birgitta, 
79 år gammal, anges som Majas vårdnadshavare.
   - Jag sade till mamma att ”nu ska du börja skolan”, 
säger dottern Birgitta, som bor i samma lägenhet som 
Maja i ett äldre hus på Torget i Unnaryd.
   På kommunen säger man att man skickade ut 
inbjudningar till alla vårdnadshavare för barn födda 
2011-2013, men att datorn också tog med dem som 
föddes samma årtal på 1900-talet.
   Maja som är född den 21 januari 1912 fi ck därför 
alltså ett erbjudande att börja förskolan.
   - Det är fantastiskt. Jag är den första 104-åring i Hylte som fått en inbjudan att gå i förskolan. Det är väl var-
ning för sexårständerna, säger hon med ett skratt till Hallandsposten.

   Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning.
   - I förskolan blir barnen en producent i stället för en konsument, säger forskaren Susanne Kjällander.
   Under ett års tid har forskarna Susanne Kjällander och Farzaneh Moinian följt barnen och lärarna på fyra för-
skolor i Uppsala. Och vad de har sett är hur plattorna används i barnens vardag, ute och inne, i lek och i lärande.
   - Ambitionen var att se förändringen under det året studien pågick. Och en av de största var just det att plattan 
gick från att vara lärarnas verktyg till barnens verktyg. Det är en helt annan inställning nu, lärplattan är ingen 
leksak. Men de är inte rädda för att låta barnen använda den, säger Susanne Kjällander.
   Projektet drogs igång 2013 på initiativ av Uppsala kommun. Under 2014 följdes vardagen på förskolorna, 
fältstudier, videoinspelningar och samtal med lärarna. En fråga som diskuterats i fokusgrupperna och samtalen 
med lärarna är vilken roll lärplattorna, som forskarna kallar plattorn, ska ha.
   - En spännande sak som kommit fram är hur barnens kompetens kommit fram när de får en platta i handen. I 
förskolan blir barnen en producent istället för en konsument, som de blir hemma när de mer ägnar sig åt spel, 
säger hon.

   Läs mer:  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.650558/surfplattor-forskolor

   Förskoleenkäten är en del av förskolesatsningen, Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag att granska för-
skolan. Enkäten ska ge en översiktlig bild av hur föräldrarna upplever förskolan för sitt barn. Frågorna handlar 
bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.
   Under våren 2016 genomför Skolinspektionen för andra gången Förskoleenkäten. Enkäten riktas till vård-
nadshavare med barn i förskolan och kommer att genomföras med ungefär 800 förskolor i 48 kommuner.
   Enkäten, som riktar sig till både kommunala och fristående förskolor handlar bland annat om trygghet och 
omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns infl ytande, utveckling och lärande, samt vårdnadsha-
vares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn.  På sikt kan enkäten också komma att 
omfatta förskolepersonal. .
   (Skolinspektionen)



Se webbinariet om trygghet i förskolan

Ny nationell strategi för IT i förskolan

April april!

Nästa FSO-Nytt kommer den 22 april!

   Skolinspektionen har granskat 196 slumpmässigt utvalda förskolor i en så kallad fl ygande granskning. Gran-
skningen har fokuserat på de minsta barnen, och inspektörerna har framför allt besökt avdelningar med barn i 
åldern 1–3 år. Sammanlagt observerades förskolornas verksamhet under 860 timmar. Observationerna komplet-
terades med korta intervjuer och en enkätundersökning.

   Webbinariet:  http://bit.ly/1S1EatF

   Skolverket lämnar nu förslag på nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen. Den gäller för för-
skola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Strategin innehåller förslag till insatser som syftar 
till att alla elever och personal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången till 
digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten ef-
fektiviseras. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.
   - Både tillgången till it och den digitala kompetensen skiljer sig mellan elever. Med vår strategi vill vi utjämna 
skillnaderna. En mer likvärdig tillgång till it ger alla elever och barn i Sverige bättre möjlighet till kunskap som 
behövs i vidare studier, i yrkeslivet och som medborgare, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.
   Det viktigaste skälet till att satsa på digitalisering i skolan är att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat 
samhälle. Skolverkets förslag utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital 
kompetens. Det förutsätter att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. De digitala verktygen och resurserna 
bidrar då också till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras. Genom de insatser som Skolverket 
föreslår skulle det kunna vara möjligt att nå denna vision år 2022.
   - Det tar tid att utveckla strategier på lokal nivå, både för att säkerställa infrastruktur och tillgång till digitala 
verktyg. Framför allt behövs tid för att utveckla personalens kompetens. Ett viktigt exempel är hur lärarna ska 
planera och genomföra undervisningen så att digitala hjälpmedel bidrar till elevernas lärande och inte stör och 
distraherar. Skolverket bedömer att vi år 2022 ska kunna ha likvärdiga förutsättningar när det gäller digitalise-
ringen, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket.
   (Skolverket)

   Årets bästa aprilskämt? Ja, det stod nog den norska förskolan Flak 
Naturbarnehage i Bangsund för. När föräldrar och barn kom till förskolan 
på morgonen den 1 april möttes de av en skylt som förkunnade att försko-
lan hade drabbats av ett kraftigt utbrott av huvudlöss. På skylten stod:
   Kraftigt lusutbrott! På grund av detta ber vi er föräldrar om att sätta 
skoskydd på huvudet för att förhindra att smittan sprids. Räcker inte ett 
skydd till, använd två. Det är viktigt att ni behåller skoskydden på tills ni 
har lämnat förskoleområdet. Tack på förhand!
   - Visst var det en del som avslöjade skämtet, men det var också många 
som gick på det. Vi har plikttrogna föräldrar här på Flak Naturbarnehage,
och det var riktigt roligt att se föräldrar som gick omkring med två sko-
skydd på huvudet, säger pedagogen Renate Aglen Pedersen till tidningen 
Trönder-Avisa.
   På bilden till vänster syns mamman Hanne Aakervik Berg, som var en 
av dem som föll för aprilskämtet.
   - Jag har aldrig blivit lurad på 1 april förut, men det här skämtet var bra.
Jag kände mig ganska dum efteråt, men jag såg ju att personalen gick om-
kring med skoskydd på huvudet, så jag följde uppmaningen, skrattar hon.   


