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   Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra mat-
vanor 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 möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och målti-
der. 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 riktigt bra vilar på 
hela förskolan.
   I samband med revideringen av Livsmedelsverkets råd Bra måltider i förskolan gjordes en litteraturgenom-
gång kring hur förskolan och skolan kan främja goda matvanor bland barn och unga med fokus på barns sma-
kutveckling och måltidspedagogik. En viktig slutsats är att arbetet behöver vara långsiktigt. För att det ska 
upplevas som meningsfullt av barnen är det viktigt att de bjuds in och får vara delaktiga.
   Några konkreta slutsatser i rapporten är:
   - Forskning tyder på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presen-
teras på ett tilltalande sätt.
   - Det är viktigt att få prova på utan tvång och på ett sätt som väcker nyfi kenhet. Ett annat sätt är att använda 
sig av “smakbryggor”, det vill säga att servera ett nytt livsmedel/smak tillsammans med något som barnet redan 
känner igen och tycker om.
   - Utifrån de vuxnas roll som förebilder fi nns ett stort pedagogiskt värde i att barn och vuxna på förskolan äter 
av samma mat.Studier visar att barn vågar prova fl er livsmedel och rätter när de arbetat med sensorisk träning 
och att barn som är involverade i att laga, äta och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat.
   (Livsmedelsverket)

   9 av 10 förskollärare jobbar med barngrupper som är större än Skolverkets riktmärken, visar en undersökning 
bland 17.000 förskollärare, som Lärarnas tidning har gjort.
   Barngrupperna i förskolan är fortfarande långt större än Skolverkets riktmärken för vad som är lämpligt. Detta 
trots att 2.800 förskoleenheter under hösten har fått del av ett statsbidrag för att minska gruppstorlekarna.
   I en enkätundersökning som Lärarnas tidning genomfört tillsammans med tidningen Förskolan har 17.000 
förskollärare berättat om barngrupperna de arbetar med. 88 procent av förskollärarna i undersökningen arbetar 
på avdelningar som överskrider Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar.
   “Vi har inte möjlighet att uppfylla vårt uppdrag. Ofta hamnar vi i situationer där det handlar om ren barnpass-
ning i stället för pedagogisk verksamhet. Mycket på grund av ett stort barnantal”, skriver en förskollärare och 
beskrivningen går igen i fl era svar. Några skriver att de inte kan garantera barnens säkerhet.
   - Kommer det sådana signaler från professionen måste man verkligen ta det på allvar. Det är väldigt viktigt 
att huvud män och förskolechefer tar till sig det här resultatet, säger Magdalena Karlsson,  undervisningsråd på 
Skol verket med inriktning förskola och grundskola.
   (Lärarnas tidning)



SPSM erbjuder kurser för förskolan

Nya brandskyddsregler för nattis

   Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, erbjuder regelbundet kostnadsfria kurser och utbildningar för 
förskolepedagoger. Under rubriken “Kurser & aktiviteter” på SPSM:s hemsida (www.spsm.se) kan du anmäla 
dig till alla kurser. Här nedan följer ett urval av de kurser i januari som det fi nns platser kvar till.

   Förskola - en plats för alla barn
   Nätbaserad kurs 17 januari-3 mars   
Är du intresserad av att utveckla ditt professionella förhållningssätt som pedagog i förskolan? Den nätbaserade 
kursen är på grundläggande specialpedagogisk nivå och vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om förhåll-
ningssätt, bemötande och lärmiljöns betydelse för alla barn i förskolan.
   Ingen avgift
   Sista anmälnimngsdag 5 januari 2017

   En rolig, trygg och lärorik förskola
   Webbseminarium 18 januari 2017
Webbseminarium om ett nytt stödmaterial riktat till dig som arbetar i förskolan.
   Ingen avgift
   Sista anmälningsdag 16 jnauari 2017

   Att möta barn, elever och vuxna med synnedsättning
   Tvådagars-urs 24 januari 2017 och 7 mars 2017.
En baskurs för dig som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande som har synnedsättning.
   Ingen avgift
   Sista anmälningsdag 16 december 2016

   Boverket har under hösten uppdaterat sina byggregler, BBR, och från och med nu gäller nya regler för för-
stärkt brandskydd i byggnader där barnomsorg bedrivs kvälls- och nattetid.    
   Kraven som tillkommer rör nödbelysning i utrymmen där verksamheten bedrivs nattetid och utrymningsvägar 
därifrån. Utrymmena ska också ha utrymningslarm som aktiveras av automatiskt brandlarm och sovutrymmen 
ska utformas som egna brandceller.
   - Det här blir ett tillägg för att tydliggöra vilka krav som ställs på nattis, säger Lisa Björk, brandingenjör på 
Brandskyddsföreningen.
   Brandskyddsföreningen har fungerat som remissinstans i ärendet och har tryckt på vikten av tydliga krav för 
att minska risken för olika tolkningar och misstolkningar.
   - Vi tycker att det är jättebra att de här reglerna tydliggörs. Det är en viktig verksamhet som behöver specifi ka 
krav. Det här är rimliga krav, säger Lisa Björk. De verksamhetsklasser och de brandskyddskrav som fanns i tidi-
gare byggregler var inte anpassade efter nattis utan bara för förskoleverksamhet som bedrivs under dagtid med 
vaken personal. Det är lämpligt att nattis har högre krav än barnomsorg som bara bedrivs under dagtid. Det går 
inte att jämföra verksamhet där alla är vakna med en där alla ligger och sover.
   Sett till brandrisker i barnomsorg vi sar statistik att de största riskerna är mat lagning, tekniskt fel och okänd 
orsak vilka tillsammans utgör cirka 40 procent av brän derna, vilket även anlagd brand med uppsåt gör. Anlagd
brand står för i genomsnitt 31 insatser per år under de senaste tio åren, en ligt siffror från Myn digheten för sam-
hälls skydd och beredskap, MSB. Totalt handlar det om i genomsnitt 79 insatser per år till förskolor under de se-
naste tio åren. Av de anlagda bränderna sker 80 procent under obekväm arbetstid, alltså under kvällar och nätter 
då ingen verksamhet bedrivits.
   - De har varit anlagda bränder utifrån. Det är troligt att tänka att de skulle minska om det bedrivs nattverksam-
het i lokalerna, om verksamhet är igång och det är tänt i vissa utrymmen, säger Lisa Björk.
   (BrandSäkert.se)   
   
   För mer information, kontakta din lokala Brandskyddsförening.



Bidrag ger mindre barngrupper

Ta bort våldsamma pojkar från förskolan

Nästa FSO-Nytt kommer den 16 december!

Du glömmer väl inte
att blåsa ut ljusen?

   Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas 
storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört 
åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2.327 förskolor.
   Skolverket beviljade 540 miljoner till 468 kommuner och huvudmän för att minska barngruppernas storlek 
i förskolan under läsåret 2015/2016. Skolverkets redovisning visar att 82 procent genomförde åtgärder som 
planerat, medan 18 procent får betala tillbaka hela eller delar av statsbidraget. Totalt har Skolverket därmed 
godkänt 500 miljoner kronor till 224 kommuner och 243 fristående huvudmän.
   Den totala summan som måste betalas tillbaka är 40 miljoner kronor. Anledningarna till att vissa kommuner 
och förskolor måste betala tillbaka pengar är för att de inte genomfört alla åtgärder eller att deras åtgärder inte 
kostat lika mycket som de sökt pengar för.

   Kulmen för pojkars våldsamhet nås vid tre års ålder, sedan klingar den av för de fl esta. Men de pojkar som 
fortsätter vara våldsamma riskerar att bli våldsbrottslingar – och för dem är inte förskolan rätt plats, enligt pro-
fessorn och psykiatrikern Richard E. Tremblay som nu belönas med Stockholmspriset i kriminologi 2017.
   Tremblay, verksam i Paris, Dublin och Montreal, anses som en pionjär när det gäller att studera våld och 
aggressivitet hos barn. Han har studerat småpojkar sedan 1980-talet och kommit fram till att de är som mest 
våldsbenägna i treårsåldern. Sedan går det ned – men inte för vissa, vilket kan kopplas till social utsatthet, men 
även förlossningsskador. 
   Det gäller att fånga in de pojkarna snabbt, i tonåren kan de redan vara inblandade i grov gängkriminalitet, 
anser Tremblay.
   - Framför allt är det kopplat till moderns sociala utsatthet, de föder mer våldsbenägna pojkar. Vi har många 
indikationer på det. Erbjuder man både mamman och barnet åtgärder de behöver kan vi kraftigt minska våldet 
hos vuxna män, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi och ordförande i juryn för priset.
   Sarnecki sticker inte under stol med att det för oss i Sverige kan kännas som kontroversiellt att döma ut för-
skolan för somliga barn.
   - Välfungerande dagis är utmärkt brottsförebyggande åtgärder. Men inte för alla, vilket är kontroversiellt. 
Barnen med förlossningsskador eller genetiskt sårbara barn skadas av allt för mycket stoj och stök. De ska inte 
gå på vanliga dagis, de ska få adekvat behandling anpassade till barnets behov, precis som barn med fysiska 
skador, säger han.
   Tremblay tillskriver förälder – i det här fallet mamman – en stor roll. Är inte det här att ytterligare stigma-
tisera utsatta mammor?
   - Det handlar om att ge den typen av hjälp som många föräldrar gärna tar emot. Under det första året kan till 
exempel en barnsköterska komma på fl era hembesök hos en mamma, säger Sarnecki.
   I Sverige är det inte så vanligt att ta barnen som sticker ut genom sitt aggressiva beteende från förskolan, 
menar barnpsykolog Malinda Beck-Friis.
   - Det man har sett i behandlingsprogram i USA är att om de här barnen får bra behandlingsinsatser kopplat till 
både hemmiljön och skolsituationen så kan man vända det här. I vissa program där har man inte lyft dem från 
förskolan utan satt in denna typ av extraresurser, de har fått extra stöd på förskolan och på rasterna till exempel 
när de når skolålder. 
   - Allt är en fråga om hur man hanterar situationen i förskolan eller skolan. I Stockholm till exempel har man 
monterat ned den typen av väl fungerande, specialanpassade förskolor, säger hon.
   (SVT Nyheter)


