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   Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter! Goda och bra 
måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. 
Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. En 
satsning på bra mat i förskolan är därför en satsning på hela verksam-
heten.
   Mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Det är 
både nyttigt, miljösmart och kul! Livsmedelsverkets uppdaterade råd 
"Bra måltider i förskolan" uppmanar förskolorna att se helheten kring 
måltiden, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska 
arbetet.
   Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt 
främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Goda och 
bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka 
och lära. När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlig-
het att förmedla en positiv attityd till mat och måltider. Det är också 
ett tillfälle att umgås och bygga relationer.
   Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar i stället 
om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som 
måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att måltiderna ska bli rik-
tigt bra vilar på hela förskolan.
   En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi 
tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika pusselbitar, 
som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje: att måltiden är god och trivsam är
viktigt för att maten ska hamna i barnens magar. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Med håll-
bar menas måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Med integrerad menas att måltiden är en del av och 
kan tas tillvara som en resurs i förskolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet.
   De nya råden fi nns att ladda ned eller beställa på www.livsmedelsverket.se.
   (Livsmedelsverket)

   8 kap. 2 § – Utbildningens syfte
   Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten 
ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet.
   Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.



Kvalitet i förskolan

Även förskolan får dela på miljoner till fortbildning

   Skolverkets material om kvalitet i förskolan är avsett att ge stöd till huvudmän för förskolan och förskole-
chefer i arbetet med att kontinuerligt följa upp och utvärdera förskolans kvalitet. 
   Läs mer här: http://bit.ly/2bRXg4Y

   Förskollärare har ingen tydlig bild av hur de ska utbilda barnen, enligt Skolinspe-
ktionen. Gustav Fridolin hoppas att det ska förändras när regeringen i höstbudgeten 
satsar 15 miljoner på att öppna upp kompetensutveckling för skolpersonal också för 
förskollärare. 
   Ytterligare sex miljoner går till läslyftet och språkutveckling på förskolan.
   De nationella skolutvecklingsprogrammen får ytterligare 15 miljoner kronor i höstbud-
geten. Samtidigt blir de olika kompetensutvecklande insatserna, som bland annat går ut 
på kollegial fortbildning, öppna även för förskolan.
   - Det känns väldigt bra att vi nu får in förskolan inom de nationella skolutveckling-
sprogrammen. Förskolan är en del av ett sammanhållet skolsystem, där läggs grunden 
för kunskaper framåt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Svenska Dag-
bladet.
   Skolverket konstaterade i en rapport för några veckor sedan att förskolebarn riskerar att missa undervisning 
för att personalen tycker att det är otydligt hur undervisningen ska bedrivas.
   - Vi jobbar samtidigt med insatser för att minska barngrupperna och med insatser för att förskolechefer ska bli 
rektorer, vilket är en del i att just tydliggöra ansvaret. Tillsammans med det har vi en väldigt ambitiös förskole-
politik, säger Gustav Fridolin.
   Skolinspektionen konstaterar också att förskollärare sällan betraktar sig själva som undervisande lärare.
   - Det har så klart historiska skäl, att förskolan inte har prioriterats som en del av skolsystemet. Det är det vi nu 
steg för steg försöker ändra på, säger Gustav Fridolin.
   Han tror att förskolepersonalen efterfrågar den kompetensutveckling som nu öppnas upp för dem.
   - Tittar vi på de särskilda insatser vi gör för förskolan, till exempel för att minska barngrupperna, är det något 
man vill använda ute i kommunerna. Anledningen till att det fi nns ett tryck på att minska barngrupperna är att 
man vet att med mindre barngrupper får man ett bättre pedagogiskt innehåll i verksamheten, säger Gustav Fri-
dolin.
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   - Det är glädjande att regeringen i sin 
höstbudget tydligt visar att förskolan är en 
del av ett sammanhållet skolsystem. FSO 
menar därför att även lärarlönelyftet ska 
öppnas upp för de förskolor som inte har en 
skolhuvudman, men än har inte regeringen 
ändrat sig på den punkten. Även om rege-
ringen anser sig ha en ambitiös förskolepoli-
tik så haltar den betänkligt på vissa områden 
och en satsning på att förskolechefer ska bli 

rektorer bör kanske ersättas med satsningar på enklare valideringssystem för nyanlända som har förskoleexa-
men från sina hemländer. 
   - Ett förenklat valideringssystem för barnskötare med erfarenhet borde också vara högprioriterat. Det fi nns 
ett skriande behov av legitimerade förskollärare. Skolverket har rapporterat att cirka 70.000 lärare och förskol-
lärare kommer att saknas år 2019. Statsrådet Fridolins uttalande om att minskade barngrupper höjer kvaliteten 
delas inte av Sveriges mest erfarna forskare på små barns lärande, Ingegerd Tallberg-Broman, pedagogikprofes-
sor vid Malmö högskola, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet. FSO delar deras 
uppfattning att regeringen i stället bör satsa på att utbilda många fl er förskollärare och på förskollärare med an-
nat modersmål än svenska, varför just ett enklare valideringssystem för nyanlända med förskollärarexamen från 
sina hemländer borde vara högprioriterat, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Mimmi von Troil, FSO:s vd



Så mycket kostade förskolan 2015

Utbildning för förskolechefer

Missa inte FSO-dagen 2017!

Nästa FSO-Nytt kommer den 7 oktober!

   Nu är sammanställningen klar av vad hela det svens-
ka utbildningsväsendet kostade under 2015. Mest kos-
tade grundskolan, 97 miljarder kronor, men förskolan 
kom in som god tvåa med 68 miljarder kronor. Kostna-
den för förskoleverksamhet i kommunal regi landade på 
nära 55 miljarder kronor, och kommunernas kostnader 
för de fristående förskolorna blev under förra året drygt 
12 miljarder kronor. Genomsnittskostnaden per inskri-
vet barn blev i fristående förskolor 132.200 kronor och 
i kommunal verksamhet 138.800 kronor. 

   Årets befattningsutbildning för förskolecehefer med start i nästa vecka blev fullsatt på rekordtid. Den 1 okto-
ber öppnar FSO möjligheten att anmäla sig till nästa års utbildning i Göteborg.
   Nästa års utbildning går mellan den 21 september 2017 och den 19 januari 2018 på Hotell Scandic Crown i 
Göteborg. Utbildningen vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör 
områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishanter-
ing, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
   Kursen omfattar åtta heldagar. Alla kursdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-
16.00).
   Kostnad: 23.950 kronor plus moms för medlemmar i FSO och KFO. 28.950 kronor plus moms för övriga.
I priset för kursen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

   OBS!
   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 (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i 
form av stöd för arbetsmiljöutbildning.
   KFO:s medlemmar har TFA automatiskt genom kollektivavtalet.

   “Jag drar ingen i svansen, inte djur heller.”      Philip, 4 år.

   Den 28 april 2017 arrangeras FSO-dagen för femte gången. Det blir en heldag på hotell Scandic Crown i 
Göteborg med årsmöte, många intressanta seminarier, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe och det avslu-
tande traditionella minglet på kvällen!
   Är du anställd eller huvudman vid en fri förskola som är medlem i FSO Fria förskolor ska du naturligtvis vara 
med.
   Notera två datum i din almanacka: Den 1 oktober, då anmälningstiden till FSO-dagen börjar, och så naturligt-
vis den 28 april 2017 för själva FSO-dagen.
   Du som är förskolechef ska naturligtvis också notera den 27 april 2017, då FSO bjuder in till den andra riks-
konferensen för förskolechefer. Även till rikskonferensen anmäler du dig från den 1 oktober.


