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   Mark- och miljödomstolen har gett en klagande rätt mot en förskola i Österåkers kommun för att barnen anses 
vara för bullriga och att bullret utgör en sådan kraftig störning som att den påverkar människors hälsa.
   Länsstyrelsen, som var första instans i ärendet, tyckte tvärtom: “Att barn stojar och stundtals för oväsen är 
naturligt och i det närmast ofrånkomligt och får anses utgöra en omständighet av sådant slag som omgivningen 
i princip är tvungen att acceptera”. Men när Länsstyrelsens dom överklagades till mark- och miljödomstolen 
blev utslaget alltså helt annorlunda. Domstolen menar att barnens lek och stoj är att betrakta som en olägenhet.   

- Mark- och miljödomstolens barnsyn verkar vara oerhört föråldrad. Att barn 
ska ses men inte höras är något som vi borde ha lämnat bakom oss för mycket 
länge sedan. Vi vet att buller i förskolan är ett bekymmar, där både personal och 
barn kan drabbas av bullerskador, men detta är framför allt i inomhusmiljöer 
som de här riskerna uppstår. Mark- och miljödomstolens uppfattning kan inte 
tolkas på något annat sätt än att grannar inte ska störas av glada och lekande 
barn, utan tvärtom vill man försämra miljön för barn och vuxna genom att 
tvinga dem att vara inomhus. Utan att ha läst domen i sin helhet framstår detta 
för mig som en gåta, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   En majoritet av barnen i förskolan är idag mellan ett och tre år, åldrar när det är 
viktigt att få leka.
   I och med att förskolan i Sverige numera är en del av landets skolsystem 
breder skolans språkbruk ut sig mer och mer. Begrepp som "undervisning" och 
"lektioner" är några exempel. Risken är att "undervisning" i praktiken uttrycker 
en kunskapssyn som inte möter det lilla barnets sociala liv och egna frågor om 
tillvaron utan leder till ett mer formaliserat lärande med tillrättalagda inlärnings-
förlopp, något som inte tar hänsyn till mångfalden och komplexiteten i barns liv 
och tänkande.
   En majoritet av barnen i förskolan är idag mellan ett och tre år. Att få leka är 
centralt i dessa åldrar. Det råder enighet bland forskare om lekens betydelse i 
barns liv – leken för dess egen skull och som en väg att lära sig saker och up-
ptäcka världen. En fara är dock om leken får sitt värde huvudsakligen genom 
kopplingen till lärandet.
   Det skriver Ingrid Lindahl, fi losofi e doktor i pedagogik, och Annika Månsson, 
docent i utbildningsvetenskap i en debattartikel i Sydsvenskan.
   Läs hela artikeln här: Arkivbild

   http://www.sydsvenskan.se/2016-05-26/forskolan-behover-inte-vara-lillasyster-till-skolan



Bra mat i förskolan

Frågor & Svar

   Bra mat i förskolan ger inte bara mätta barn som orkar 
leka och lära. En lugn och trevlig måltid bidrar också till 
gemenskap och bra stämning på förskolan. Att ta tillvara 
måltiden som en resurs för att höja kvaliteten på hela 
verksamheten är ett av huvudbudskapen i de uppdaterade 
råden om maten i förskolan. I september kommer Livs-
medelsverket med nya råd om mat i förskolan.
   - Matvanor grundläggs tidigt och förskolan har fantas-
tiska möjligheter att på ett naturligt sätt ge barn ett sunt 
förhållande till mat, säger Anna-Karin Quetel, nutritio-
nist på Livsmedelsverket.
   I de uppdaterade råden betonas måltidens helhet på ett 
tydligare sätt än tidigare. Råden presenteras utifrån Mål-
tidsmodellen, som lyfter fram sex områden som är vikti-
ga för att måltiden ska bli en bra helhet. Det handlar om 
att maten ska smaka gott och måltidmiljön vara trivsam, 
så att maten äts upp. Att maten är bra näringsmässigt och 
säker att äta. Att måltiden är miljömässigt och socialt 
hållbar. Men också om hur förskolan kan integrera målti-
den i det pedagogiska arbetet.
   - Det är inte ovanligt att förskolor ägnar tre timmar 
om dagen åt måltider och då är det smart att ta till vara 
dessa tillfällen. Pedagogerna sitter på några av de vikti-
gaste nycklarna till att måltiden ska bli bra och verkligen 
hamna i barnens magar, säger Anna-Karin Quetel.
   Måltiden är exempelvis ett bra pedagogiskt verktyg för 

   Fråga:   Jag är osäker på vem som har ansvar för klagomålshanteringen på en fristående förskola. Är det 
förskolechefen? 
   Svar:   Det är huvudmannen som har ansvar för att klagomålshanteringen fungerar på fria förskolor. Skol-
lagen säger att det ska fi nnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och att det är huvudmannens 
ansvar att dessa fi nns. Många väljer att delegera arbetet med detta till sin förskolechef då denna är närmare 
verksamheten men då är det viktigt att det också fi nns rutiner för återrapportering.

   Fråga:   Jag arbetar på ett nystartat föräldrakooperativ, och vet att rutinerna för anmälningar till socialtjän-
sten kan skilja sig åt mellan kommunala och fristående förskolor. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på 
denna punkt? Vem ska hantera en anmälan?
   Svar:   Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av förskolechefen och berörda pedagoger. Det ska alltså 
inte till styrelsen, och jag vill understryka att det inte är så att hela arbetslaget ska informeras, utan endast 
berörda pedagoger. FSO har tillsammans med Bris och Göteborgs stad tagit fram rutiner och information kring 
detta. Viktigast är att hela tiden ha ett barnperspektiv.
   (Förskoleforum/Mimmi von Troil)

att förstå saker som hälsa, miljö, kultur, naturvetenskap och demokrati.
   I de uppdaterade råden har detaljerade rekommendationer kring exempelvis portionsstorlekar och särskilda 
livsmedelsprodukter tagits bort. Anledningen är att dessa råd ofta misstolkats som "lagkrav".
   - Våra råd är ingen lag utan ska ses som ett stöd, bland annat kring hur man kan få till en näringsmässigt bra
mat. Men det är den enskilda verksamheten som måste tillämpa och anpassa råden utifrån sina unika förutsätt-
ningar. Och ta hänsyn till alla delar – helheten – som skapar en bra måltid, säger Anna-Karin Quetel.
   (Livsmedelsverket)

Arkivbild



Glöm inte FSO-jouren i sommar!

Förskolorna får också del av lärarlönelyftet

Kurs i huvudmannens ansvar

I förskolan på annat håll i världen

   FSO:s kansli stänger för sommarlov från den 29 juni och öppnar igen den 8 augusti. 
   Men under hela sommaren har du vid akuta ärenden som vanligt möjlighet att nå oss på vårt journummer:

          0708-630 224

   Förskolorna och fritidshemmen kommer också att få del av lärarlönelyftet. Det visar Lärarnas tidnings run-
dringning till landets 30 största kommuner. 24 säger ja, ingen säger nej och resterande sex har inte tagit ställn-
ing.
   Regeringen har bestämt att högst 10 procent av lärarlönelyftet får gå till förskolan och fritidshemmen. Huvud-
männen kan välja att lägga alla pengar på grund- och gymnasieskolan.
   - Självklart satsar vi på förskolan och fritidshemmen också. Det är lika angeläget. Och dit har vi ännu svårare 
att rekrytera, säger skolchef Margareta Borg i Örebro.
   (Lärarnas Tidning)

   En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrningen/ledningen av förskolan. En MÅSTE-
kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola. 
   Skollagen ställer stora och mycket tydliga krav på huvudmannen för en enskild förskola. Denna kväll reder vi 
ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda förskolor. Vi går 
igenom andra lagar som styr förskolan, PuL, Livsmedelslagen, Socialtjänstlagen med fl era. 
   Vi berör ansvarsfrågor kring styrelseledamöter, medlemmar och förskolans personal. Vi tittar närmare på del-
egationsbeslut, 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.

   För mer information, gå in på FSO:s hemsida, www.ffso.se, eller maila till utbildning@ffso.se.

  Alejandro Valadez Jr fi ck aldrig träffa sin pappa. 
Pappan, som var polis i Chicago, sköts ihjäl i 
tjänsten tre månader innan Alejandro föddes. När 
Alejandro i våras skulle fi ras av från sin förskola 
kom naturligtvis hans mamma och syskon till fest-
ligheterna, men också 20 poliser, forna kollegor till 
den skjutna pappan.
   Efter den formella avslutningen fi ck Alejandro klä 
på sig en polisuniform i miniformat, och han fi ck ta 
emot fl era utmärkelser på uniformen. Polischefen 
höll samtidigt ett känsloladdat tal till de församlade 
barnen och deras familjer:
   - Ibland måste man begå det yttersta offret. Din 
pappa gjorde det. Han var en del av Chicagopolisens familj då, han är en del av Chicagopolisens familj nu, och 
du är en del av Chicagopolisens familj för alltid.



Nästa FSO-Nytt kommer den 12 augusti!Nästa FSO-Nytt kommer den 12 augusti!
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