
SPSM:s läromedelsutställningar

Vinstbegränsning i stället för krav på tillsyn

   4 november 2016

   Elever lär på olika sätt och en variation av lärverktyg är viktigt för att nå målen. Lärverktyg är inte bara 
läroböcker. I många av SPSM:s utställningar hittar du därför också digitala läroböcker, interaktiva skrivtavlor, 
pekplattor, konkret material, spel och mycket mer.
   Specialpedagogiska Skolmyndighetens permanenta läromedelsutställningar fi nns på 16 orter i Sverige. Hu-
vudutställningarna fi nns vid regionkontoren i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö samt vid Kristinaskolan i 
Härnösand. Därutöver fi nns mindre utställningar vid SPSM:s lokalkontor runt om i landet.
   Mer information hittar du här:   https://www.spsm.se/laromedel/utstallningar/

   Den 8 november ska utredaren Ilmar Reepalu överlämna det första betänkandet från Välfärdsutredningen till 
regeringen. Direktiven som utredningen har fått är omfattande men kan delas upp i två huvudstråk; dels att ge 
förslag på hur man ska kunna säkerställa att offentliga medel används till det de är avsedda för, dels att se över 
och ge förslag på hur man kan underlätta för det civila samhället att delta i offentliga verksamheter och hur för-
utsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras.
   Den första delen är den som har vållat och vållar de stora rubrikerna. Det pratas om vinsttak och vinstbegräns-
ningar. SVT Nyheter erfar att taket kommer att ligga på sju procent plus statslåneräntan på investerat kapital. 

   Höjer vinsttaket kvaliteten? Den andra delen av utredningen som borde vara 
mer intressant lever i tystnad. 
   FSO:s uppfattning är att självklart ska all verksamhet som fi nansieras med 
skattemedel granskas, detta gäller oavsett om verksamheten drivs av kommunen 
eller av ett kooperativ. Men för att en granskning ska uppfylla sitt syfte bör den 
vara opartisk och utföras av personer som har kompetensen för uppdraget. I dag 
granskas FSO:s medlemmar av kommunerna som själva bedriver ”konkurreran-
de” verksamhet. Det fi nns heller inte några formella krav på den som utövar 
tillsyn och granskning. 

   FSO menar att även om tanken bakom Välfärdsutredningen är lovvärd är det tveksamt om man kan ta ett sam-
lat grepp såsom regeringen tänkt. Förutsättningarna skiljer sig åt för dem som bedriver verksamhet som ska 
upphandlas (vård) och sådan som är föremål för godkännande (förskolor). Och väljer man att fortsätta behandla 
all välfärd som om den vore likadan borde ett första steg vara att se till att tillsynen är likvärdig. Om regeringen 
verkligen menar allvar med att ha nationella kvalitetsmål med eventuella vinsttak och en ökad statlig kontroll, 
måste det första steget ändå bli att överföra tillsynen av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 
till Skolinspektionen.
   Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor



Missa inte att anmäla dig till FSO-dagen!

900 förskolor får ge sin bild av verksamheten

Chefer i England har högst lön

Vinterkräksjukan är här

   Anmälningarna till FSO-dagen rasar ín - över hälften av de 375 platserna är redan bokade och det gäller att 
hänga med, annars kanske du blir utan plats på FSO-dagen den 28 april nästa år. Också platserna till Rikskonfe-
rensen för förskolechefer den 27 april bokas snabbt upp och är snart slut.
   Nytt för i år är att alla som anmäler sig till FSO-dagen ska göra det på var sitt formulär som fi nns på FSO:s 
hemsida. Det går alltså inte längre att t ex förskolechefen eller huvudmannen anmäler sig själv och ”fem andra 
i arbetslaget”. Alla som vill delta på FSO-dagen måste anmäla sig själva med namn, egen individuell e-post-
adress och alla andra uppgifter (om du inte har en egen e-postadress går det fort att skaffa en gratis adress via 
till exempel Hotmail). Alla anmälningar till FSO-dagen ska göras i detta formulär. Bekräftelse på anmälan och 
annan kommande information går via e-post direkt till den som har anmält sig.
   Inga anmälningar som skickas till FSO på annat sätt kommer att registreras. Läs instruktionerna nog-
grant!
   Naturligtvis måste din förskola vara medlem i FSO för att du ska få tillträde till FSO-dagen.

   Nu ber Skolinspektionen föräldrar och förskolepersonal att svara på en enkät om sin förskola. Enkäten kallas 
Förskoleenkäten och delas ut på 900 förskolor i 54 kommuner. Enkäten innehåller frågor om hur områden som 
trygghet, omsorg, utveckling och lärande fungerar på förskolan.
   Enkäten görs i kommuner som Skolinspektionen planerar att besöka våren 2017. Vid besöken granskar in-
spektörerna vilka förutsättningar kommunen ger sina förskolor, så att de i sin tur kan ge alla barn en god peda-
gogisk verksamhet och god omsorg i en trygg miljö. Granskningen görs utifrån de regler som gäller för försko-
lan, till exempel skollagen och läroplanen. Föräldrarnas och personalens svar är ett av fl era viktiga underlag, 
som inspektörerna 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. 
   Totalt är det 900 förskolor i 54 kommuner som deltar i enkätundersökningen. I mindre kommuner ingår samt-
liga förskolor och i större kommuner ingår ett slumpmässigt urval av förskolor i undersökningen.
   I dessa kommuner görs enkäten
   Aneby, Arboga, Arvika, Boden, Burlöv, Båstad, Eskilstuna, Falkenberg, Falköping, Gagnef, Gnosjö, Gäl-
livare, 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, Ängelholm, Ödeshög och Örkelljunga.

   EU-statstiken över skolledares och förskolechefers löner i Europa toppas av England. I den rapport EU-kom-
missionen gav ut förra året är de engelska förskolechefernas snittlön drygt 62.000 svenska kronor i månaden. I 
botten ligger Kroatien med en månadslön på knappt 9.000 kronor i månaden.
   Sverige kommer med en snittlön på knappt 38.000 kronor i månaden först på sjätte plats på topplistan över 
förskolechefernas löner, efter bland annat både Danmark och Norge.
   (Chef & Ledarskap)

   Vinterkräksjukan sprider sig över landet, och som vanligt är en god handhygien det viktigaste för att förebyg-
ga smitta, framför allt att tvätta händerna noga med tvål och vatten efter toalettbesök. Vinterkräksjuka är väldigt 
smittsam. En enda person kan smitta ner en hel arbetsplats eller förskola. Inkubationstiden är mellan 12 och 48 
timmar.
   För att minska risken för smitta ska man vara hemma från förskola, skola, arbete eller andra aktiviteter minst 
ett dygn efter att du blivit helt symtomfri från både kräkningar och diarré. För barn på förskola gäller två dygn.  



Fem framgångsfaktorer för bra mat i förskolan
- för dig som har övergripande ansvar för måltiderna i förskolan

Nästa FSO-Nytt kommer den 18 november!

   Fokusera på matgästen
   Det fi nns ingen universallösning för alla barn. Utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och 
ta tillvara barnens tankar och idéer. Det är viktigt att lyssna på och involvera barnen. Låt verksamheten genom-
syras av fl exibilitet.

   Satsa på kunskap och kompetens
   Skapa en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad personal – det kan göra stor skillnad. Alla 
som arbetar med eller nära måltiden behöver kunskap om vad som kännetecknar en bra måltid och vilken roll 
just de har.

   Se till helheten − använd Måltidsmodellen
   En måltid är mycket mer än maten på tallriken. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och 
kan användas i såväl planering som uppföljning av måltiderna i förskolan.

   Skapa en organisation med samarbete över gränser
   Bra måltider kräver en organisation med tydligt mandat att driva utvecklingen framåt och som främjar dialog 
och samarbete mellan olika yrkesprofessioner.

   Sätt upp mål och fråga efter resultaten
   Fastställda mål kring måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild för alla inblandande kring såväl 
upphandling, tillagning, servering som konsumtion. Ta fram konkreta handlingsplaner utifrån målen och följ 
upp resultatet.
   (Ur Bra Måltider i försklan, Livsmedelsverket)


