
Hundratusen förskolebarn har annat modersmål

Konkurrensen om förskollärarna allt hårdare

FSO har tecknat nytt samarbetsavtal

   9 september 2016

   Av landets förskolebarn har numera uppåt 100.000 ett annat modersmål än svenska. Utmaningarna för försko-
lan är stora och personalen måste lägga stor kraft på språkträning, skriver Sveriges Television.
   Docenten i pedagogik Polly Björk-Willén har forskat på språkinlärningens betydelse i förskolan. Hon är be-
kymrad över att en del förskolor tycks ha svårt att klara av att lära ut tillräckligt med svenska.
   - Det vi ser är att inte alla barn hinner lära sig svenska som räcker till skolstart.
   Hon menar att svenskan måste få komma före hemspråket i skolans satsningar.
   - Det är ingen nationalistisk språkideologi jag förespråkar, utan jag menar att alla barn har rätt att få ett språk 
så att de klarar skolan och kan få en framtid i Sverige.
   (Sveriges Television)

   Konkurrensen om förskollärarna har hårdnat och de kan nu kräva högre lön än tidigare. Det menar Lärarför-
bundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
   - Det vi ser det är ju att arbetsgivare konkurrerar idag om lärare och man bjuder över varandra. Lärare är 
högvilt på arbetsmarknaden och de lärare som står i valet att välja jobb, de kan också välja arbetsgivare som 
både betalar bra och erbjuder bra arbetsvillkor.
   Det råder brist på förskollärare i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Det beror enligt kommunerna på att 
för få utbildas till yrket.
   Löneutvecklingen för förskollärare har också varit relativt bra på senare år. En genomsnittlig förskollärarlön 
ligger i dag på 28.400 kronor i månaden för Lärarförbundets medlemmar. Högst är lönerna i Stockholm, där en 
förskollärare tjänar i snitt 31.400 kronor i månaden.
   (Sveriges Radio)

   FSO har tecknat samarbetsavtal med företaget n3zones. n3zones är 
systemet som skapar stora förbättringar inom hälsa, miljö och säkerhet 
(HMS) i förskolan, genom så kallade entrézoner. Med n3zones stoppas
upp till 90 procent av allt smuts och vatten som annars kommer in i loka-
len genom entrén. Genomförda tester visar att n3zones påtagligt reducerar 
mängden damm och partiklar i fastigheter varför det är ett godkänt samt 
rekommenderat system av Norges Astma- och Allergiförbund sedan 2008. 
Städningen blir betydligt mer effektiv. Det normala är att effektiviteten 
ökar med ca 5-15procent, vilket exempelvis kan nyttjas till att få mer 
städat per arbetstimme, direkt i reducerade kostnader eller resurser till andra prioriteringar. I strävan att skapa 
en giftfri miljö på förskolan bidrar n3zones genom att kraftigt reducera damm där partiklar och farliga ämnen 
samlas. Därför är n3zones också ett ftalatfritt system.
   På FSO:s hemsida hittar du mer information, bland annat prislistor och testresultat.



Begåvade barn ska få tidigare stöd

Snart dags för Förskoleenkäten

   Barn med särskild begåvning behöver få rätt stöd redan i låga åldrar. Det menar SKL, Sveriges Kommuner 
och Landsting, som nu riktar sig till förskolan med en handlingsplan, som tidigare endast har riktast mot skolan.
   Forskning har visat att barn med särskild intellektuell begåvning ofta får problem i skolan, eftersom risken är 
stor att skolan upplevs som tråkig och meningslös. Det är bakgrunden till att både SKL och Skolverket de se-
naste åren har gett ut stödmaterial riktat till skolan, kring hur barn med särskild begåvning kan identifi eras och 
stöttas på bästa sätt.
   SKL har nu reviderat sin handlingsplan gällande barn med särskild begåvning, så att den också vänder sig till 
förskolan. 
   Internationell forskning visar att det är viktigt att även små barn får hjälp att förstå vilka förmågor de har, 
berättar Elisabet Mellroth, specialist på särskild begåvning och en av författarna till SKL:s handlingsplan.
   - I de här tidiga åldrarna så fi nns det sådana fantastiska möjligheter att ge barnen att utforska och experimen-
tera med sina förmågor.
   Borås är en av de kommuner som i samarbete med SKL har tagit fram en handlingsplan kring särskilt begåva-
de barn. 
   - Det är viktigt att man har i åtanke att det fi nns barn med särskild begåvning inom förskolan och vi behöver 
utmana mer. Vi kanske behöver anpassa uppåt i stället för neråt som vi oftast gör, säger Carina Holmström, chef 
på Ängsjögårdens förskola i Rydboholm utanför Borås.
   Elisabet Mellroth har varit en av de drivande bakom att även förskolan nu inkluderas i SKL:s handlingsplan. 
Hon hoppas att många kommuner ska välja att följa SKL:s råd och sprida kunskap om särskild begåvning också 
i förskolan. För om ett barn med särskild begåvning inte får möjlighet att utmanas och utvecklas i sin takt, kan 
det få allvarliga konsekvenser för barnet, menar hon.
   - Det kan leda till att barnet blir uttråkat, vilket i sin tur kan leda till att det blir utåtagerande. Och fortsätter 
det kan det i värsta fall leda till depression och självdestruktiva tankar, säger Mellroth.  
   Defi nitionen av begreppet "särskild begåvning" skiljer sig åt. Skolverket defi nierar det i sina riktlinjer kring 
elever med särskild begåvning, som att det handlar om individer "som har en förmåga som är avsevärt mycket 
starkare än vad som är typiskt". Enligt Skolverket beräknas cirka fem procent av befolkningen ha en särskild 
begåvning enligt den defi nitionen.
   (Sveriges Radio)

   I mitten av oktober startar Förskoleenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med föräldrar och 
personal i förskolan. Nu kontaktas de 54 kommuner som ska göra enkäten i höst.
   Enkäten kommer att göras i de kommuner där Skolinspektionen planerar att att göra tillsyn våren 2017. Då 
granskar inspektörerna vilka förutsättningar kommunen ger sina förskolor, så att de i sin tur kan ge alla barn en 
god pedagogisk verksamhet och god omsorg i en trygg miljö. Granskningen görs utifrån de regler som gäller 
för förskolan, till exempel skollagen och läroplanen. Enkätresultaten är ett av fl era viktiga underlag som inspek-
törerna använder när de bedömer kommunerna.
   Enkätsvaren används även i en större granskning av förskolan som pågår under tre år. Denna granskning gör 
Skolinspektionen på uppdrag av regeringen.

   Kommunala och fristående förskolor i 54 kommuner deltar i enkätundersökningen. I mindre kommuner ingår 
samtliga förskolor och i större kommuner ingår ett urval av förskolor i undersökningen.
   I dessa kommuner görs enkäten hösten 2016: Aneby, Arboga, Arvika, Boden, Burlöv, Båstad, Eskilstuna, 
Falkenberg, Falköping, Gagnef, Gnosjö, Gällivare, Götene, Hallstahammar, Haninge, Hedemora, Hjo, Hofors, 
Hudiksvall, Hultsfred, Härnösand, Leksand, Ljungby, Ljusdal, Ludvika, Luleå, Mariestad, Mullsjö, Norrköping, 
Olofström, Osby, Partille, Salem, Sigtuna, Smedjebacken, Storuman, Strömstad, Surahammar, Säter, Tanum, 
Tierp, Tingsryd, Trosa, Töreboda, Uddevalla, Uppsala, Vaggeryd, Vellinge, Vänersborg, Värnamo, Åre, Ängel-
holm, Ödeshög och Örkelljunga.
   (Skolinspektionen)



Nya avtalsnummer!

Otydligt hur undervisning ska
bedrivas i förskolan

   FSO har bytt samtliga avtalsnummer med samtliga avtalspartners för att så gott det går säkerställa att bara 
medlemmar kan utnyttja de erbjudanden och rabatterade priser som våra partners erbjuder.
   Samtliga avtalsnummer fi nns på de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida.
   Ni utnyttjar väl våra avtal? Där fi nns det många sköna slantar att spara!

   Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag 
att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det är oklart 
på många förskolor hur denna undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen 
innebär. Barnen riskerar att gå miste om en rad tillfällen då de genom medveten undervisning skulle kunna få 
möjlighet att utvecklas och lära sig mer.
   - Förskolorna erbjuder ofta barnen en rolig och meningsfull verksamhet, vilket är glädjande. Personalen ger 
också ofta barnen stöd och stimulans för att utvecklas. Men vi ser att många förskolor behöver undervisa på ett 
mer medvetet sätt för att ge barnen bättre förutsättningar att utvecklas och lära, säger Marie Sjöberg, projektle-
dare, Skolinspektionen.
   Skolinspektionen har granskat hur 82 förskolor tar sig an det pedagogiska uppdraget och om undervisningen 
genomförs med utgångspunkt från läroplanens riktlinjer för förskollärare och arbetslag, så att barnen ges opti-
mala förutsättningar att utvecklas och lära.
   - Undervisningen i förskolan behöver inte ske i organiserad form. Det handlar mer om att förskollärarna 
inte bara stödjer barnen i deras eget lärande, utan också stimulerar och utmanar dem vidare så att barnen ges 
förutsättningar att utvecklas i riktning mot de mål som läroplanen anger att förskolan ska sträva efter. 
   
   Några resultat:
   • Förskolorna ger barnen stimulans och utmaningar för att de ska utvecklas och lära, men det sker inte alltid 
på ett medvetet sätt i form av undervisning. Det är därmed inte säkert att barnen ges förutsättningar att utveck-
las och lära i riktning mot de mål som förskolan ska sträva efter.
   • Arbetslag och förskolechefer tycker generellt att det är otydligt vad undervisning i förskolan innebär och hur 
den ska bedrivas. Förskollärarna ser sig sällan själva som undervisande lärare.
   • Förskollärare, förskolechefer och arbetslag har en oklar bild av vad förskollärarens ansvar för undervis-
ningen innebär. Det varierar i vilken omfattning förskolechefer skapar förutsättningar för att förskollärare ska 
kunna ta sitt ansvar.
   • Drygt hälften av de granskade förskolorna behöver utveckla sitt arbete med att medvetet använda språklig 
och kommunikativ interaktion som verktyg i undervisningen.
   • Nära hälften av förskolorna behöver utveckla arbetet med att ta tillvara barnens nyfi kenhet och vetgirighet 
som tillfällen till att undervisa på ett medvetet sätt.
   • Cirka en tredjedel av förskolorna behöver använda leken på ett mer medvetet sätt i undervisningen.
   
   Om granskningen:
   • Skolinspektionen har granskat 82 förskolor, fördelat på 71 kommunala och 11 fristående.
   • Varje förskola besöktes 2-3 dagar under perioden oktober 2015 till mars 2016.
   • Vid varje förskola genomfördes observationer av möten mellan barn och personal och i vilken mån perso-
nalen stimulerar och utmanar barnen i syfte att utveckla och lära.
   • Skolinspektionen har även intervjuat arbetslag, förskollärare och förskolechefer, samt gjort vissa dokument-
studier.
   • Förskolorna fi nns i följande kommuner: Alvesta, Aneby, Arboga, Arjeplog, Arvika, Bollnäs, Borgholm, Bor-
länge, Borås, Flen, Grums, Göteborg, Huddinge, Håbo, Järfälla, Ludvika, Motala, Munkfors, Orsa, Robertsfors, 
Salem, Sorsele, Stockholm, Strömstad, Sunne, Tidaholm, Torsås, Tranås, Vansbro, Vellinge, Ödeshög.
   (Skolinspektionen)



Läroplanen för förskolan reviderad

Grönområde på förskolan påverkar hälsan

Nästa FSO-Nytt kommer den 23 september!

   Läroplan för förskolan har reviderats i den del som handlar om övergång och samverkan. I och med förän-
dringen blir övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem  tydligare. Det som har förtydligats att 
information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. 
Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid 
övergångar:
   Lpfö 2.5
   “Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 
stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna 
och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även fi nnas samarbetsfor-
mer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskole-
klassen, skolan och fritidshemmet.
   Riktlinjer
   Förskollärare ska ansvara för att
   • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter 
samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 
utveckling och lärande, och
   • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.
   Arbetslaget ska
   • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadsha-
vare inför övergångar.”

   Den reviderade läroplanen fi nns att ladda ned eller beställa på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.

   Växtlighet i stadsmiljö är viktigt av många skäl. Luften blir bättre och människor får bättre hälsa. Studier 
visar också att barn som får vara i grönområden får bättre motorik och koncentrationsförmåga. Möjligheten att 
odla sin egen mat stimulerar barns intresse för att äta frukt och grönt och ger dem också kunskaper om hållbar-
het och hälsofrågor. Men trots ett ökat intresse för stadsodling är det fortfarande få barn som har tillgång till 
skolträdgårdar och liknande. Det beror inte minst på att det är betungande för skolans personal att sköta odlin-
garna.
   Därför har Region Jönköpings Län inlett ett arbete för att utveckla förskolegårdar med förstärkta så kallade 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kallas de funktioner hos ekosystem som gynnar människor på olika sätt. 
Det kan handla om produkter som trä eler ätbara växter, vattenrening, klimatreglering, syreproduktion eller 
estetiska och rekreationella värden.
   En form av utomhusmiljö som regionen kommer att introducera är skogsträdgårdar, som är lättare att sköta 
och underhålla än en vanlig trädgård. De kan ge tre olika sorters ekosystemtjänster: Försörjande – frukter, bär 
och ätbara blad, stödjande – skydd mot UV-ljus, förbättrad luftkvalitet, vattenreglering och kolbindning, och 
kulturella – rekreation, välbefi nnande, möjligheter till lek, rörelse och lärande. De kan också bidra till gemen-
skap i närmiljön.
   Forskningsrådet Formas har beviljat Jönköping University drygt 6 miljoner till projektet Mångfunktionella 
utomhusmiljöer som främjar hälsa och hållbarhet: en studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystem-
tjänster i staden. Fem forskare kommer att följa regionens arbete och bland annat undersöka hur barnen, perso-
nalen och de som bor i området utvecklar och använder ekosystemtjänsterna både under och efter förbättrings-
arbetet, vilka hinder som uppstår och hur miljöerna påverkar hälsa och välbefi nnande på lång och kort sikt.
   (Jönköping University)


