
Lokalbrist hindrar mindre barngrupper

FSO deltar i referensgrupp

Nya EU-regler kan bli dyrbart för förskolan

   3 juni 2016

   34 av landets kommuner tog inte chansen att ansöka om bidrag för mindre barngrupper i förskolan. 25 av dem 
ligger över Skolverkets riktmärke för gruppstorlek, visar Lärarnas tidnings granskning. En förklaring är brist på 
lokaler.
   För Lärarförbundet är minskade gruppstorlekar viktigt och Skolverkets riktlinjer ses som en seger. Lärarför-
bundet kräver en utökning av bidraget till mindre barngrupper och vill att det kopplas till att huvudmännen har 
en långsiktig strategi för att följa Skolverkets riktlinjer.
   (Lärarnas Tidning)

   Skolverket planerar att revidera de allmänna råden om förskolan med an-
ledning av bland annat vissa lagförändringar. Skolverket ser också behov en 
allmän översyn av de allmänna råden, och har till ett referensmöte i Stock-
holm i nästa vecka bjudit in bland annat FSO.
   - Det kan vara nödvändigt att se över de allmänna råden, med tanke på den 
utredning som lämnades till regeringen i mars, som behandlar barns rätt till 
särskilt stöd, det vill säga tilläggsbelopp. Utredningen går tvärt emot den 
praxis som har utvecklats på rättsområdet när det gäller tilläggsbelopp. De 
nya allmänna råden bör därför stödja den generösare hålllning som utrednin-
gen föreslår, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.FSO:s vd Mimmi von Troil

   Om två år ska EU:s dataskyddsförordning börja tillämpas i Sverige 
och de andra medlemsländerna. Förordningen gäller direkt som svensk 
lag och ersätter personuppgiftslagen. Det får stora konsekvenser för 
företag och andra organisationer som samlar in och använder person-
uppgifter.
   - Förordningen har likheter med den nuvarande personuppgiftsla-
gen men innehåller också stora skillnader. Det är viktigt att företag, 
myndigheter och andra redan nu börjar förbereda sig på de nya 
reglerna, säger Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn 
Starrsjö.
   FSO ligger redan i startgroparna för att möta behovet av utbildning hos våra medlemmar.
   - Vi vet att den nya lagen kommer att kunna påverka våra medlemmar, och därför kommer vi redan under det 
första kvartalet nästa år att erbjuda en utbildning om den nya dataskyddsförordningen. Vi gör det i samarbete 
med experter på området, som har stor erfarenhet av både juridiken och förskolornas villkor, säger Christopher 
Buchholz, informationsansvarig på FSO.



Nätverkande förskolor träffades med mingel

Visste du att...

Sök pengar för bättre utemiljö

Skollagen 8 kap 8 §:

Huvudmannen ska se till 

att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen 

även i övrigt erbjuds en 

god miljö.

   Om du upplever att din kommun inte följer skol-
lagen, eller om du behöver stöd eller råd av någon 
annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10!

   Ett par tre gånger per termin träffas 
förskolecheferna i ett nätverk av fria 
förskolor på Guldheden i Göteborg 
för att diskutera aktuella frågor och 
gemensamma problem.
   Vid det senaste mötet, som hölls 
på  föräldrakooperativet Sjöormens 
framtid, var ämnet chefens olika 
roller, som chef, kollega och peda-
gog, som kan vara en nog så svår 
kombination att förhålla sig till.
   För första gången var hela perso-
nalen på förskolorna också med, och 
efter ett gemensamt mingel (bilden) 
samlades cheferna för sig, pedago-
gerna för sig och kockarna för sig 
för att diskutera viktiga frågor för 
de respektive grupperna i nätverkets 
förskolor.

   Hösten 2015 är 493.609 barn inskrivna i förskolan. Av dem är 20 procent inskrivna på fria förskolor. Lika stor 
andel, 20 procent, har utländsk bakgrund. Totalt fi nns det 9.774 förskoleenheter, varav 2.668 är fristående.
   102.352 personer är anställda i förskolan. Personaltätheten är 5,2 barn per årsarbetare.
   Knappt hälften, 44,5 procent, av personalen i pedagogisk omsorg i förskolan har pedagogisk högskoleexa-
men. 22 procent av kommunalt anställd förskolepersonal saknar helt utbildning för att arbeta med barn. Mot-
svarande siffra för fria förskolor är 37 procent.
   (Statistik från Skolverket)

   Från den 1 juni kan skolor och förskolor söka bidrag hos Boverket för upprustning av utemiljöer. Åtgärderna 
ska syfta till att ge barn och elever en förbättrad och trygg lärmiljö som främjar fysisk aktivitet genom upprust-
ning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.
   Bidrag för upprustning av utemiljöer lämnas med högst 50 procent av totalkostnaden för de bidragsberättiga-
de åtgärderna. Bidrag lämnas inte för åtgärder som totalt kostar mindre än 50.000 kronor.



Fråga & Svar

Kurser hos SPSM

Nästa FSO-Nytt kommer den 17 juni!

   Fråga:    Angående belastningsregistret: Ska föräldrar på föräldrakooperativ som gör insatser i barngruppen 
lämna utdrag ur registret?
   Svar:    Nej, föräldrar som arbetar i barngrupp ska inte uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Av lagstift-
ningen framgår att endast den som erbjuds anställning ska uppvisa ett sådant utdrag. Föräldrar som arbetar i 
barngrupp gör det som medlemmar i föreningen. De fullgör alltså sin medlemsinsats och omfattas inte av någon 
form av anställningsförhållande. FSO avråder från att ha någon form av ”frivillighet” i detta, då det kan uppstå 
frågor kring den som inte vill lämna något utdrag med hänsyn till den personliga integriteten. Föreningen ska 
behandla alla medlemmar lika. 
   Skolverket har tagit fram ett informationsblad kring detta. Av denna information framgår dels att föräldrar inte 
omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret, dels att man är inte skyldig att spara utdrag ur belastnings-
registret för anställda (inte ens som kopia) utan att det räcker att göra en så kallad tjänsteanteckning exempelvis 
på anställningsavtalet. 
   (Förskoleforum/Mimmi von Troil)

   Specialpedagogiska Skolmyndigheten erbjuder årligen ett stort antal kurser för både förskolepedagoger och 
skolpersonal. Här är ett utdrag ur höstens utbud. Läs mer på www.spsm.se.

   12 september och 21 oktober
   Att möta barn, elever och vuxna med synnedsättning
   Nätbaserad kurs som riktar sig till dig som möter barn, elever eller vuxna med synnedsättning.
   Sista anmälningsdag 2016-08-15

   13 september och 12 oktober kl 09.00-16.00
   Att möta barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)
   Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, Malmö
   Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte som syftar till att ge grundläggande kunskaper 
inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Kursen tar upp omgivningens betydelse för aktivitet, 
delaktighet och lärande samt om pedagogiska konsekvenser inom området. Kursen består av två kurstillfällen 
med mellanliggande arbetsuppgift vilket innebär deltagande vid båda tillfällena. 
   Sista anmälningsdag 2016-08-02

   16 september kl 09.00-16.00
   Allas rätt till kommunikation
   Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B, Stockholm
   Vad är kommunikation? Hur kan man förstärka kommunikationen? Hur kan man kommunicera utan tal?
   Sista anmälningsdag 2016-08-29

   20 september och 10 november kl 09.00-16.00
   Hur personal i förskolan kan arbeta med kommunikation och samspel
   Trade center, Kristian IV:s väg 3, Halmstad.
   En kurs på basnivå som utgår från modern utvecklingspsykologi samt teorier om samspel och lärande. Den 
innehåller en blandning av föreläsningar, fi lmer, erfarenhetsutbyte i mindre grupper samt tid för refl ektion och 
utvärdering. 
   Innehåll: Hur kan man stärka det positiva samspelet mellan vuxna och barn, mellan barn och barn och även 
mellan vuxen och vuxen? Hur kan man som vuxen förstå barns beteenden, samt hitta strategier? Hur kan man 
skapa förutsättningar för en meningsfull och utvecklande miljö för barn?
   Sista anmälningsdag 2016-06-07


