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   De fl esta kommuner erbjuder omsorg för barn på kvällar, nätter och helger. Men kommunernas erbjudande 

anpassas inte alltid utifrån behov hos de föräldrar som behöver sådan omsorg. Det visar Skolinspektionens 

granskning av kommuners omsorg på obekväm tid. 

   Föräldrar kan behöva omsorg för sina barn på tider då vanliga förskolor inte är öppna. Kommunerna är inte 

skyldiga att erbjuda sådan omsorg, men ska enligt skollagen sträva efter att göra det. Skolinspektionen har gran-

skat hur kommuner arbetar för att göra detta.

   Granskningen visar att 70 procent av kommunerna erbjuder föräldrar en omsorg på obekväm tid. Men många 

kommuner kan bli bättre både på att kartlägga behovet hos föräldrar och informera föräldrar om omsorg på 

obekväm tid. Flera kommuner behöver även bli bättre på att göra verksamheterna mer tillgängliga, exempelvis 

för föräldrar som har ett långt avstånd till verksamheten. Många har regler som kan försvåra för föräldrar som 

behöver omsorg på obekväm tid.

   Dessutom fi nns kommuner som använder oerfaren och outbildad personal, inte erbjuder personalen kompe-

tensutveckling och inte följer upp och utvärderar verksamheterna.

   Det fi nns också kommuner som beslutat att inte erbjuda omsorg på obekväm tid och istället låter föräldrarna 

på egen hand ordna med omsorg åt sina barn när de behöver sådan hjälp på obekväm tid.

   Skolinspektionens enkät skickades till 288 kommuner och besvarades mellan 8 augusti och 10 oktober 2016. 

277 kommuner svarade.

   Skolinspektionens huvudrapport samt rekommendationerna till de 70 granskade kommunerna kan laddas ned 

på:  www.skolinspektionen.se/nattis .

   (Skolinspektionen)

   Den 1 januari 2017 ändrades reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya 

reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Reglerna om aktiva åtgär-

der mot kränkande behandling i skollagen ändras inte.

   Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering fi nns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan 

och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att 

arbeta med aktiva åtgärder utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimi-

neringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-

fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet 

med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det införs också en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner 

för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan 

ersätts också med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.

   (Skolverket)



Fler kommuner ökar förskoletid för syskon

Förskolan ska förbereda barnen

för ett digitaliserat samhälle

   I de fl esta av landets kommuner får föräldralediga ha äldre syskon i förskola max femton timmar per vecka. 

Men allt fl er kommuner väljer att öka timmarna och vissa har gått så långt som att erbjuda heltid - något som 

både applåderas och upprör.

   - Många barn trivs bra och då ska det fi nnas möjlighet att gå kvar efter att man fått ett syskon. Det är helt 

orimligt att man tar bort barn från tryggheten i sina grupper och drar ner vistelsetiden, och att föräldrar hamnar i 

en knepig situation när man ska planera föräldralivet.

   Det säger fi nansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholms stad, där man nyligen bestämt att alla barn ska 

ha rätt till heltid på förskola - även om deras mamma eller pappa är föräldralediga med mindre syskon.

   Beslutet är mycket ovanligt. Bara en ytterligare kommun, Söderhamn, erbjuder heltid, visar TT:s kartläg-

gning av vilka regler som gäller i landets 290 kommuner. På de allra fl esta håll gäller 15 timmar per vecka, 

vilket kommunerna enligt lag måste erbjuda. Men 40 kommuner har valt att ge rätt till fl er timmar, vilket gör 

att villkoren spretar kraftigt. Bor du exempelvis i Kramfors får äldre syskon vara på förskola 15 timmar. Flyttar 

familjen cirka en halvtimmes bilfärd bort, till Härnösand, ökar timmarna väsentligt - till max 30 per vecka.

   Jag förstår att man som förälder tycker att det är märkliga skillnader men det är beslut som har tagits av kom-

munpolitikerna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), om de olika villkoren för landets föräldrar.

   Han ser ingen anledning att se över lagen och öka minimikravet.

   - Vi prioriterar mindre barngrupper. Sedan är det bra när kommuner kan erbjuda mer tid, om man klarar det 

utan att det påverkar det pedagogiska innehållet i förskolan.

   (TT)

   Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu 

Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan genom att förtydliga hur barnens digitala kompetens ska stärkas. 

Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna 

digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafi kljus och kameror.

   - Vi vet att många förskolor redan i dag arbetar med att låta barnen möta digitala verktyg som ett inslag i 

förskolans verksamhet. Med vårt förslag vill vi att alla förskolor ska arbeta med dessa frågor. Det är viktigt för 

likvärdigheten, säger Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket.

   Avsikten med de förändringar som föreslås i styrdokumenten, från förskola till vuxenutbildning, är att skapa 

en röd tråd för att på bästa sätt förbereda morgondagens medborgare för ett allt mer digitaliserat samhälle. Tan-

ken är att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas 

i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande.

   - Tanken är inte att barnen passivt ska titta på en skärm eller att lärplattor ska användas för barnpassning. 

Tvärtom är det så att pedagoger kan visa på hur dessa verktyg kan användas på andra sätt än många barn kanske 

är vana med i hemmet, säger Christian Magnusson.

   Skolverket har arbetat med förslag till ändringar i förskolans läroplan i ungefär ett år. Under den processen 

har man bland annat träffat barn, personal och representanter för kommuner och övriga huvudmän i samband 

med besök på förskolor. Dessutom har man arbetat med referensgrupper med experter inom datavetenskap, 

verksamma förskollärare, förskolechefer, representanter för huvudmän samt forskare och förskollärarutbildare. 

Deltagarna i referensgrupperna har vid fl era tillfällen fått möjligheter att ge sina synpunkter på utkast. Dessu-

tom har förslaget skickats ut på remiss. Många remissvar framhåller att det är bra och väl underbyggda förslag 

till ändringar. Skolverket har under hela processen gjort justeringar med anledning av synpunkter som fram-

förts. Nu är förslaget redovisat till regeringen som fattar beslut om förändringar.

   Om förslagen genomförs planerar Skolverket att ta fram stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som kan an-

vändas för att utveckla undervisningen. Skolverkets it-uppföljning som presenterades i våras visar att det fi nns 

ett stort behov av kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom förskola och skola. 

Skolverket har därför börjat ta fram insatser för förskolechefer, förskollärare och annan personal i förskolan.

   (Skolverket)



FSO:s medlemmars åsikter väger tungt!

Utsatta områden går före när barngrupper minskas 

   Under hösten har tre av regeringen beställda utredningar lagts fram. Förutom den så omtalade Välfärdsutred-

ningen är det också Utredningen om ökad insyn i välfärden, samt Skolkostnadsutredningen, som har sett över 

hur budgetering och redovisning går till i kommuner och hos enskilda huvudmän för fristående skolor och 

förskolor.

   Till alla dessa utredningar är FSO remissinstans och vi ska komma in med våra synpunkter på dem under 

februari och mars 2017. FSO bjuder därför in våra medlemmar att läsa och komma med synpunkter på utred-

ningarna, synpunkter som naturligtvis beaktas inför FSO:s remissvar.

   Vi ser gärna att vi får era svar senast:

   Utredningen om ökad insyn i välfärden  6 februari

   Välfärdsutredningen  10 februari

   Skolkostnadsutredningen  15 februari

   Här hittar ni utredningarna:

   Utredningen om ökad insyn i välfärden

   Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
   http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201662/

   Välfärdsutredningen 

   Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)
   http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/11/sou-201678/

   Skolkostnadsutredningen

   Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)
   http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201666/

   Era synpunkter tas tacksamt emot via mail på adressen info@ffso.se. I ämnesraden skriver ni Remiss och 

vilken utredning det gäller. Tack på förhand.

   Förskolor i utsatta områden ska prioriteras i en satsning på mindre barngrupper. Syftet är att öka jämlikheten i 

hela skolsystemet.

   - Vi vill att de här medlen fördelas så att det går mer dit där skolan behövs allra mest för barnen, säger utbild-

ningsminister Gustav Fridolin.

   En genomsnittlig grupp på en svensk förskola består av runt 17 barn som leker, lär sig saker och myser. En 

grupp med små barn upp till tre år består i snitt av 13,2 barn, enligt de senaste siffrorna från hösten 2015.

   Det är för stora grupper, enligt Skolverket. Myndighetens har tagit fram riktmärken som anger sex till tolv 

barn i småbarnsgrupper och nio till femton individer i grupper med barn mellan fyra och sex år gamla.

   - När barngrupperna blir för stora leder det till att pedagogiska moment inte får plats. Det visar forskningen, 

säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

   För att minska barngrupperna fi nns ett årligt statsbidrag på 830 miljoner kronor. Förra året söktes pengar för 
sammanlagt 1,2 miljarder, och då prioriterades förskolor med stora barngrupper framför sökande med mindre.
   Från och med nästa år kommer förskolor där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens kvalitet 
att prioriteras när pengarna delas ut. Det betyder i praktiken att förskolor med barn med svag socioekonomisk 
bakgrund, i områden med skolor som har låga resultat eller förskolor som under kort tid tagit emot många nyan-
lända barn, kommer att gå före om pengarna inte räcker till alla som söker.
   På så sätt hoppas Gustav Fridolin att likvärdigheten i det svenska skolsystemet ökar, så att barnens socioeko-
nomiska bakgrund ska spela mindre roll för skolresultaten.
   - – Vi vet vilken oerhörd effekt en god förskola har för barns resultat långt upp i åren. När staten ger ut extra 
pengar ska vi se till att mer av de pengarna hamnar där behoven är störst, säger Gustav Fridolin.
   (Svenska Dagbladet)



Barnen drabbas när föräldrarna inte betalar

Sex av tio förskollärare får arbetskläder

   När föräldrar inte betalar barnomsorgsavgiften kan det bli barnen som får ta smällen. Förra året tvingades 
minst 37 barn i Sveriges två största kommuner sluta på sin förskola på grund av vårdnadshavarnas obetalda 
skulder, visar tidningen Metros granskning.
   Ett par obetalda månadsfakturor. Därefter kan barnet sägas upp från sin plats på förskolan. Så lyder avgifts-
reglerna i många av landets kommuner. Barnen som tvingas sluta kan ofta vara de som är i störst behov av en 
förskoleplats.
   Det menar Karin Bylund som är förskolechef i Tensta i Stockholm.
   - Det är galet när föräldrarnas ekonomiska svårigheter drabbar barnen, säger hon.
   Tidningen Metro har granskat hur Sveriges tio folkrikaste kommuner hanterar situationer när vårdnadshavare 
inte betalar avgifter för kommunala förskoleplatser. Och det visar sig att hanteringen skiljer sig åt, inte bara 
mellan kommuner utan även mellan stadsdelar.
   Så här såg det ut:
   - I Stockholm stad tvingades 22 barn sluta förra året.
   - I Göteborg var antalet 15.
   - I Jönköping handlade det om åtta barn 2016 och i Uppsala hade de ett fall.
   - Linköping kunde endast lämna en totalsiffra för förskola och fritidshem. Då handlade det om 59 barn som 
stängts av under 2016.
   - I Malmö, Västerås, Örebro, Helsingborg och Norrköping har inga barn slutat på grund av obetalda barnom-
sorgsavgifter de senaste åren.
   (Metro)

   61 procent av förskollärare som arbetar i förskola får någon form av arbetskläder av sin arbetsgivare. Men 
mängden och kvaliteten varierar stort. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning och tidningen Förskolan 
genomfört med 16.764 förskollärare.
   Det fi nns inga övergripande regler som ger förskollärare och annan förskolepersonal rätt till arbetskläder. 
Medan några får en full utrustning med skaljackor, slitstarka skor, regnställ, innekläder med mera får andra vara 
helt utan. Det visar Lärarnas tidnings och tidningen Förskolans undersökning.
   - Vi har ett oerhört slitage på kläder. Vi sitter på knä på golv, får snor, tårar och mat på oss. Kläderna tvättas 
ofta om inte varje dag, säger Karin Olsson, förskollärare och huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Kungälv, 
till tidningen Förskolan.
   I Kungälv har facket kämpat för att få bättre kvalitet på kläderna. För även bland dem som får arbetskläder 
varierar det stort hur slitstarka de är. Förskollärare vittnar i enkäten om kläder som lätt går sönder, inte tål vatten 
och inte klarar vinterkylan.
   En viktig lärdom i Kungälv var att det var viktigt att tydligt efterlysa vad man vill ha för kläder och att vara 
med i processen när de ska upphandlas.
   (Lärarnas Tidning/Förskolan)


