
Många jobbar trots sjukdom

Lagändring om tilläggsbelopp

   12 augusti 2016

   Sju av tio arbetar då de är sjuka. Fyra av tio upplever krav på att vara anträffbara på telefon på sin fritid. För-
skollärare är en av yrkesgrupperna som arbetar mest, trots att de är sjuka. Det visar en rikstäckande rapport från 
Arbetsmiljöverket om hur människor beskriver sin arbetsmiljö.
   Arbetsmiljöverket har tagit reda på hur sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. I "Arbetsmiljön 2015" fi nns svar 
på frågor som rör allt från ont i kroppen av arbetet, buller på arbetsplatsen, till hur arbetet organiseras och hur 
människor relaterar till varandra på arbetsplatsen. Nya frågor för i år handlar bland annat om att arbeta trots att 
man är sjuk samt krav på tillgänglighet på fritiden.
   Drygt hälften av alla sysselsatta, 53 procent, säger att de har alldeles för mycket att göra. Det är vanligare att 
kvinnor än män upplever en för hög arbetsbelastning. Män i åldern 16-29 år har den lägsta andelen som säger 
att de har för mycket att göra.
   Ett mått på negativ stress kan vara om individen själv upplever arbetet som stressigt eller psykiskt påfrestan-
de. Fyra av tio sysselsatta upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande. Det är vanligare att kvinnor än att män 
upplever det så.
   Av de tillfrågade hade cirka sju av tio arbetat en gång eller mer det senaste året trots att de var sjuka. Bland 
dem som utmärkte sig fanns fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare samt personer på ledningsnivå 
inom stora och medelstora företag och myndigheter.
   - Det är riskabelt att sätta hälsan på undantag. Arbetsgivarna behöver ta den här signalen på allvar, säger Erna 
Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
   Trots att många upplever problem med sin arbetsmiljö visar rapporten att tre av fyra av de tillfrågade i stort är 
nöjda med arbetet. Störst andel nöjda fi nns bland specialister inom hälso- och sjukvård.
   Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Arbetsmiljöverket vartannat år sedan 1989 undersökt arbetsförhål-
landena inom svenskt arbetsliv genom att ställa frågor till sysselsatta, som denna gång var 9.000 till antalet.

   Från den 1 juli 2016 har det skett ändringar i skollagen och skolförordningen som berör både förskola och 
pedagogisk omsorg. Ändringarna avser tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Nytt är 
att:
   • Tilläggsbeloppet ska vara individuellt utformat.
   • Tilläggsbeloppet utgår både för utbildning och situationer som är knutna till undervisningssituationen.

   Detta innebär att kommunerna inte längre kan använda sig av schablonbelopp när det gäller ersättning. Det 
kan också betyda högre krav på huvudmannen/förskolan när det gäller tydlighet och detaljering vid ansökan om 
tilläggsbelopp. Kraven på hur en utvärdering av de beslutade resurserna ska ske kan också öka. Ändringen är en 
seger för alla barn med behov av omfattande stöd eftersom ersättningsbeloppen ska utgå ifrån dem. 

   Ändringarna som berör FSO:s medlemmar är: 
   Skollagen 8 kap 23 § samt 25 kap 13 § och Skolförordningen 14 kap 8 §



Forskning om pekplattor

Stort intresse för SIS-medel hos förskolor
- fortfarande chans att söka!

   Petra Petersen vid Uppsala universitet undersöker i sin forskning 
vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan 
och olika appar.
   - Jag har undersökt barns användning av pekplattor i förskolans 
miljö, med särskilt fokus på barnens funktionella sätt att kommu-
nicera, till exempel genom bild, musik eller beröring på tryckkänslig 
skärm, säger Petra.
   - Jag har också utforskat hur användningen av pekplattor kan 
skapa möjligheter för barn att delta i fl erspråkiga aktiviteter på 
minoritetsspråk, bland annat med hjälp av Skype. Barn som tidig-
are inte haft någon pedagog eller kamrat på sin förskola, som kan 
prata samma språk, fi ck med hjälp av pekplattor och appen Skype 
möjlighet att kommunicera med andra barn och pedagoger som har 
samma minoritetsspråk. Jag menar att möjligheten för barn att kom-

municera på sitt minoritetsspråk i förskolan också är en form av delaktighet.
   Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?
   - Jag tror och hoppas att alla som använder eller vill börja använda pekplattor i förskolan, kan dra praktisk 
nytta av mina resultat som visar på hur pekplattan kan användas för att skapa möjlighet för barnen att själva 
välja och påverka innehållet. 
   - Pedagoger kan också få uppslag för hur digitala resurser kan användas för att skapa fl erspråkiga aktiviteter. 
Jag visar också på vikten av att man som pedagog väljer applikationer med eftertänksamhet, så att man faktiskt 
får syn på de särskilda möjligheter som digitala resurser erbjuder, säger Petra.
   (Förskoleforum.se)

   Varje år delar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut SIS-medel, ett bidrag för särskilda insatser i skolan 
som ska bidra till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och 
elever med funktionsnedsättning. I år fi ck förskolor söka för första gången, och intresset har varit stort.
   Tidigare har endast skolor haft möjlighet att få SIS-medel, men från och med i år kan nu även förskolor söka 
efter att kriterierna från utbildningsdepartementet ändrats. Eftersom det var första året de hade möjlighet att 
söka öppnades en extra ansökningsperiod mellan 15 februari och 29 april enbart för förskolorna. Det var många 
som passade på att skicka in en ansökan.
   - Det var fl er än vi hade kunnat tro. Det är ungefär 50 förskolor som fått sina ansökningar godkända och av 
de 25 miljoner kronor vi avsatt för den här perioden har nästan allt fördelats, säger Peter Lindgren, utredare på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
   Med tanke på antalet ansökningar är det tydligt att det fi nns ett behov av olika sorters utvecklingsarbeten i för-
skolan och tidiga insatser är viktiga.
   - Det är jättebra att förskolorna nu har möjlighet att få medel. Ju tidigare man sätter in hjälpen desto bättre blir 
det naturligtvis. Kommer insatserna senare kanske barnet eller eleven kommer mer och mer efter i skolan. Ju 
större glappet blir desto fl er insatser krävs längre fram, säger Peter.
   Många av ansökningarna har handlat om att öka måluppfyllelsen genom ökad tillgänglighet, men många har 
också handlat om att vilja utveckla nya kommunikationsstrategier på förskolan.
   - Kommunikation har blivit en större fråga nu jämfört med tidigare. Många projektansökningar handlar där-
för om att vilja utveckla den kommunikativa förmågan eller att utveckla alternativ kommunikation. Många 
verksamheter kanske inte alltid har möjligheter och resurser för att skapa de optimala förutsättningarna för 
barnen och eleverna. Då är det jättebra att vi kan komma in och stötta upp med lite medel som kan avsätta en 
halvtids- eller en heltidstjänst till det här viktiga arbetet, säger Peter.
   Det fi nns fortfarande möjlighet för både skolor och förskolor att söka SIS-medel fram till den 31 augusti i år.



Chefskonferenser under hösten

Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar

E-postadresser till FSO

   Som förskolechef hos någon av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regio-
nala chefskonferenser som vi bjuder in till fl era gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika ämnen 
samt stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra. 

   Konferenserna ingår i medlemskapet i FSO och kostar ingenting extra. 

   Här är preliminära datum och orter för chefskonferenserna under hösten 2016: 

     6 september     kl 9-12       Stockholm
     7 september     kl 13-16     Göteborg
   21 september     kl 9-12       Linköping       Tema: Förskola eller dagis?
   17 oktober         kl 9-12       Lund               Tema: Förskola eller dagis?
   19 oktober         kl 13-16     Söderhamn 
    8 november      kl 13-16     Karlstad          Tema: Förskola eller dagis?
   22 november     kl 9-12       Göteborg
   29 november     kl 13-16     Uppsala 
   (Med reservation för ev ändringar)

   Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen - OBS! Föranmälan krävs!
   För mer information - se FSO:s hemsida, under medlemssidorna.

   Ludwig, 4 år, från Uppsala tar avsked av tjejkompisen på förskolan:
   “Jag kommer att drömma om dig på natten och på dagen kommer jag att tänka på dig vid 
matbordet. Ses i morgon!”

   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. 
   Denna kväll reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för en-
skilda 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 
delegationsbeslut, 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.
   Tid: 18:00-21:00 (inkl kort paus). Kursen genomförs på respektive förskola.
   För mer information, maila till utbildning@ffs.se.

   För allmänna frågor, inloggningsuppgifter och kontakt med FSO  info@ffso.se
   För frågor och information om kurser och utbildningar   utbildning@ffso.se
   För information om och anmälan till konferenser för förskolechefer ledning@ffso.se
   För anmälan och avanmälan om prenumeration av FSO-Nytt  fsonytt@ffso.se
   För anmälan till FSO-dagen  (från 1 oktober)    fsodagen@ffso.se

   För anmälan till utbildningar, använd formulär på FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken Tjänster, 
sedan på rubriken “Utbildning”).
   För medlemskap i FSO, använd formulär på FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken FSO-familjen).

   För personliga e-postadresser till FSO-kansliet, se FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken Kontakt).



Detta är FSO Fria förskolor...

Nästa FSO-Nytt kommer den 26 augusti!

   FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige. FSO är en 
medlemsägd, medlemsstyrd och medlemsfi nansierad organisation där medlemmarna har defi nierat organisatio-
nens uppdrag – “att utifrån ett barnperspektiv arbeta för alla barns lika möjlighet till utveckling oavsett huvud-
man för förskolan”.
   För FSO går detta uppdrag i linje med de grundläggande principer och värderingar som antogs av den inter-
nationella kooperativa alliansen (IKA) 1995, och som i likhet med medlemmarnas uppdrag ligger till grund för 
FSO:s verksamhet.

   Internationella kooperativa alliansens sju kooperativa principer:

   Frivilligt och öppet medlemskap
Kooperativ är frivilliga organisationer som är öppna för alla som kan använda deras tjänster och ta på sig 
medlemskapets
ansvar - utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

   Demokratisk medlemskontroll
Kooperativ är demokratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar i fastställande av mål 
och riktlinjer och i beslutsfattande. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna har lika 
rösträtt (en medlem, en röst). Kooperativ på andra nivåer organiseras också på ett demokratiskt sätt.

   Medlemmarnas ekonomiska deltagande
Medlemmar bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i de-
mokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapital är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma 
egendom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet är begränsad, om ränta över huvud 
taget utgår.
Medlemmarna kan avsätta överskottet till följande ändamål:
- Utveckla den kooperativa föreningen - om möjligt genom att reservera medel, vilka åtminstone till en del ska 
vara bundna,
- Ge medlemmarna förmåner i förhållande till deras nyttjande av den kooperativa föreningen,
- Stödja andra aktiviteter som godkänts av medlemmarna.

   Självständighet och oberoende
Kooperativ är fristående organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra
organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer de-
mokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

   Utbildning, praktik och information
Kooperativ erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de 
effektivt kan bidra till utvecklingen av sina kooperativ. De informerar allmänheten - särskilt unga och opinions-
bildare - om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

   Samarbete mellan kooperativ
Kooperativ tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på 
lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

   Samhällshänsyn
Kooperativ arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av medlem-
marna.


