
Manliga förskollärare slutar

FSO:s förskolechefsutbildning godkänd av AFA

Marginell minskning av barngruppens storlek

   22 april 2016

   En stor andel av alla män som börjar förskollärarutbildning hoppar av före examen. Och eftersom mindre än
tio procent av de intagna är män, innebär det att Sverige får mycket få nya manliga förskollärare. Den stora 
uppmärksamheten kring pedofi ler på förskolor har inte gjort rekryteringen enklare.
   - Det är under praktiken som många manliga studenter avskräcks, tror Mats Olsson, kursansvarig på Malmö 
Högskola och själv förskollärare.
   - Man är väldigt synlig, väldigt utsatt, och det fi nns också en misstänksamhet mot männen, från olika håll. 
Antingen de som tycker att det är skumma typer, eller det kan också vara en feministisk kritik - att “komma här 
som man och försöka leva upp till någon sorts traditionell maskulinitet”, säger Mats Olsson till Sveriges Radio.

   - Män är en bristvara i förskolan. Enligt Skolverket är bara drygt tre procent 
av de anställda inom barnomsorgen män. Inom de fria förskolorna är siffran 
högre, drygt 6 procent, men ändå alarmerande låg. Många barn saknar manliga 
förebilder i hemmet, och då måste de få dem i förskolan och skolan. Det vi 
måste komma ihåg är att de män som begår övergrepp på barn är sjuka indivi-
der, en absolut minoritet i samhället. Det är inte typiskt män att begå den här 
typen av fruktansvärda brott. Män behövs i förskolan, i betydligt större om-
fattning än i dag. Kanske behövs en särskild form av nätverksstöd för män som 
söker till förskollärarutbildningen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Nu kan du få en del av FSO:s förskolechefsutbildning betald. Detta efter att AFA Försäkring har godkänt 
FSO Fria förskolor som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning, med särskild inriktning på FSO:s 
förskolechefsutbildning. Det innebär att privata företag (förskolor) som anlitar FSO för denna utbildning har 
möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring för upp till tre av de åtta dagarna 
som utbildningen omfattar. Villkoret är att företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även 
ha tecknat TFA (Trygg-hetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd för arbetsmiljöut-
bildning. KFO:s medlemmar har TFA automatiskt genom kollektivavtalet.
   - I dag fi nns inga utbildningar som validerar till förskolechef. Inte ens det akademiska rektorsprogrammet 
ger dig rätt till befattning som förskolechef. Att FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer blir godkänd av 
AFA Försäkring är ett viktigt erkännande av den kvalitetsnivå som utbildningen håller, säger FSO:s vd Mimmi 
von Troil.

   Sedan 2006 har den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn. 2015 bestod den genom-
snittliga barngruppen av 16,7 barn. 2014 bestod den av 16,9 barn. I genomsnitt går det 5,2 barn per personal 
2015 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Skolverket.
   För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra 
och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Riktmärkena togs fram av Skolverket i februari 2016.
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Barn och deras kropparBarn och deras kroppar
En livsviktig utbildning från FSO!

   Egentligen borde det vara självklart. Ser vi, eller bara misstänker, att ett barn far illa ska detta 
anmälas omedelbart. Så står det i lagen. Men det är kanske inte alltid så självklart. Det är en stor 
apparat som dras igång, med socialtjänst och eventuellt polisutredning. Och så kanske det inte 
var något.
   För att hjälpa pedagogerna att ta det där svåra och nödvändiga steget erbjuder FSO nu en ny 
utbildning, Barn och deras kroppar. Utbildningen ska hjälpa pedagoger i förskolan att se tecknen 
och att reagera på rätt sätt – för barnens skull.

   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 denna viktiga 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 San-
dras 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 
traumabearbetning.

   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 FSO och KFO.

För mer information maila till utbildning@ffso.se. 
För anmälan, se särskilt formulär på FSO:s hemsida.



Nytt samarbetsavtal

Många kommuner behöver bli bättre
på att granska fristående förskolor

Viktig forskningsstudie om idéburen 
sektors utmaningar och möjligheter

  FSO har tecknat samarbetsavtal med förlaget Natur & Kultur.
   Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera 
självständigt och långsiktigt. Förlagets mål är att genom stöd, 
inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, huma-
nism och demokrati.
   Natur & Kultur ger ut läromedel, akademisk litteratur och 
allmänlitteratur. Därutöver är man delägare i en rad bolag, alla 
verksamma inom bokbranschen. Stiftelsens överskott fi nansi-
erar en mängd priser, stipendier och samarbeten.
   Natur & Kultur grundades 1922 av det äkta paret Johan Hansson och Jenny Bergqvist Hansson. 1947 om-
vandlades förlaget till en stiftelse.

   Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Många kommuner behöver utveckla denna tillsyn 
för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god kvalitet. Det visar Skolinspektionens granskning av 35 
kommuner. 
   - Tillsynen av de fristående förskolorna är viktig för att garantera att barnen får en bra verksamhet. Många 
kommuner vet för lite om hur barnen på fristående förskolor har det och vilken pedagogisk kvalitet som ges. 
Flera kommuner behöver därför satsa mer på insyn och granskning, säger Helén Ängmo, generaldirektör, 
Skolinspektionen.
   Skolinspektionen gjorde en liknande granskning av kommunernas tillsyn av fristående förskolor 2010-2011. 
Den visade att en av fem kommuner inte genomförde någon regelbunden tillsyn alls av fristående förskolor.
   Denna gång har Skolinspektionen granskat 35 slumpvis utvalda kommuner. Samtliga granskar återkommande 
de fristående förskolorna i kommunen, men det varierar hur tillsynen görs. Två av tre kommuner behöver bli 
bättre på att granska hur de fristående förskolorna arbetar utifrån läroplanens mål och uppdrag. Många kommu-
ner har inte tagit fram bedömningsunderlag och kriterier utifrån läroplanens krav för att kunna bedöma hur väl 
förskolorna lever upp till dessa. De har därmed inte tillräcklig kunskap om ifall de fristående förskolorna har en 
god pedagogisk kvalitet.
   Åtta av tio kommuner behöver utveckla sitt arbete med att fatta tydliga beslut efter tillsynen, där det står vilka 
åtgärder som behöver vidtas på förskolorna. Många fristående förskolor upplever att det är otydligt vad de ska 
göra för att förbättra sin verksamhet. Det är också ofta otydligt hur och när kommunen planerar att följa upp hur 
bristerna som upptäckts i verksamheten och vad som händer om bristerna inte åtgärdas. Granskningen ger fl era 
exempel på kommuner som inte följer upp brister förrän vid nästa tillsynstillfälle.

   En enkät om idéburen sektors utmaningar och möjligheter inom fi nansiering, tillväxt och nystart kommer 
inom kort att skickas till ett urval av arbetsgivarföreningen KFO:s medlemmar inom vård, omsorg, förskola, 
skola och personlig assistans. Enkäten skickas från forskningscentrumet SCORE som ägs av Stockholms uni-
versitet och Handelshögskolan i Stockholm och är del av en vetenskaplig studie om idéburen välfärd.
   KFO har tillsammans med Arbetsgivaralliansen, Famna, FSO och Idéburen skola medverkat i förarbetet till 
studien, vars resultat kommer att presenteras för Välfärdsutredningen (Dir Fi 2015:01) i juni. Vi vill uppmuntra 
er som får enkäten att ta er tid att besvara den. Era svar kan bidra till större förståelse och utvecklingsmöjlighe-
ter för verksamhet inom idéburen välfärd.



Stor brist på utbildad personal i förskolan

Oj, vilken succé FSO-dagen blev!

Nästa FSO-Nytt kommer den 6 maj!

   Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade 
skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i 
fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.
   - Det är stor brist på utbildad förskolepersonal i Sverige. Därför är det viktigt att göra yrket ännu mera attrak-
tivt och ge förskollärare bättre förutsättningar. Här har arbetsgivarna i kommuner och fristående förskolor ett 
stort ansvar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.
   24,8 procent av personalen i landets förskolor saknar helt utbildning för arbete med barn. Om man jämför 
kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I kommunala förskolor saknar 22 procent av persona-
len utbildning för arbete med barn. I fristående förskolor är den siffran nästan dubbelt så hög, 37 procent.

   Årets FSO-dag, den fjärde i
ordningen, slog alla tidigare re-
kord med 300 medlemmar och 
femton utställare.
   Den inledande Rikskonferensen 
för förskolechefer blev också en 
stor framgång, som också den 
kommer att återkomma årligen.
   På FSO-dagen var intresset  
mycket stort för både inlednings-
talaren Mimmi von Troil och av-
slutningsinspiratören David Lega, 
liksom för de många föreläsning-
arna och så den goda maten och 
de dignande fi kaborden på hotell 
Scandic Crown, förstås!
   Anmälningstiden för nästa års 
FSO-dag (28 april 2017) öppnar 
den 1 oktober, och det gäller att 
hänga på låset - i år var det dess-
värre många som var för sent ute 
och missade hela evenemanget. 
   Till nästa år ökar vi på antalet 
deltagare till 400!


