
Privata förskolor är bäst!

Sista chansen att få plats till FSO-dagen!

Många hinner inte ta rast varje dag

   27 januari 2017

   Föräldrar och personal anser att privata förskolor är bättre än kommunala. Det visar en stor enkät från Skolin-
spektionen. 
   2015 genomförde Skolinspektionen en stor enkätundersökning om förskolan. 25.677 vårdnadshavare och 
7.037 anställda, på 899 förskolor i 54 kommuner, har fått svara på frågorna.
   De fristående förskolorna får högre betyg i alla kategorier, av såväl föräldrar som personal.
   Personalen i de privata alternativen är mer nöjd med både det pedagogiska arbetet och styrningen. Hela 
91 procent svarar att de är mycket eller ganska nöjda med “antalet personal på din avdelning”. 84 procent är 
mycket eller ganska nöjda med “antalet förskollärare på din avdelning”.
   Föräldrarna på fristående förskolor svarar i högre utsträckning att deras barn får en trygg och stimulerande 
miljö. De är också mer nöjda med gruppernas storlek och anser att barnen blir sedda och hörda av förskoleper-
sonalen.
   Upplevd och objektiv kvalitet stämmer inte alltid överens. Men inget säger att den offi ciella statistiken över 
personal och gruppstorlek skulle ge en mer sanningsenlig bild av tillståndet i den svenska förskolan än för-
skoleenkäten. Och vad gäller innehållet är både föräldrar och personal eniga: kvaliteten är högre i fristående 
förskolor än i kommunal.
   Ingenting tyder därmed på att myten om sämre kvalitet i fristående alternativ skulle stämma. I stället för att 
gissa borde fl er göra som Skolinspektionen – fråga föräldrarna och personalen.
   (Svenskt Näringsliv)

   Det fi nns bara ett fåtal platser kvar och på onsdag i nästa vecka stänger anmälningstiden för att få plats till 
årets FSO-dagen den 28 april. Därför gäller det att skynda om du vill ha plats på årets stora begivenhet för fria 
förskolor! På FSO:s hemsida kan du både läsa mer om FSO-dagen och även anmäla dig via ett särskilt formulär.

   21 procent, eller var femte förskollärare, svarar att de inte hinner ta ut 30 minuters sammanhängande rast alla 
arbetsdagar i veckan, stick i stäv med Arbetsmiljöverkets riktmärke.. Bland förskollärare i förskoleklass svarade 
44 procent, nästan varannan, att de inte hinner ta ut rasten alla dagar. Det visar en stor enkätundersökning bland 
17.000 förskollärare som Förskolan gjort tillsammans med Lärarnas Tidning.
   - Det är helt bedrövligt och ur arbetsmiljösynpunkt fullständigt förkastligt att jobba en hel dag utan rast. Det 
ska ingen behöva göra, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
   Enligt förhandlingschefen Mathias Åström kan vikariebrist eller inskolningsperioder vara giltiga förklaringar, 
men bara under kortare perioder.
   - Ibland uppstår situationer som gör att det helt enkelt kör ihop sig, men att systematiskt ha en situation där 
man inte kan ta ut rast är helt förkastligt, säger han.
   Hela artikeln: http://forskolan.se/manga-hinner-inte-med-rasten/
   (Förskolan)



Mer förskoletid kan vara bra

Barns BMI kan förutspå framtida vikt

   Nu erbjuder allt fl er kommuner ökad förskoletid för syskon. Är det en orimlig service för "lyxföräldrar" eller 
större fl exibilitet? Förskoleforskaren Pia Williams, professor vid Göteborgs universitet, kommenterar vanliga 
argument för och emot fl er timmar i förskola medan föräldrarna är hemma med yngre syskon.
   - Väldigt få föräldrar utnyttjar förskolan för egen vinning. Det känns som ett förlegat sätt att se på förskolans 
verksamhet.
   Barnen har det alltid bäst hemma
   - Föräldrar och förskolans personal bör alltid diskutera vistelsetiden med barnets bästa för ögonen. Ibland 
kanske det är bra att barnet är i förskolan färre timmar i veckan. Men det kan också vara positivt för barn som 
fått syskon att också få vistas i förskolan när föräldrarna ägnar mycket tid åt det nya syskonet och kan ha svårt 
för att hinna med de andra barnen.
   Förskolepersonal går redan på knäna, det är oansvarigt att utöka servicen
   - Många barngrupper har i dag ett stort antal barn även för de yngsta barnen. Det är något som bör diskuteras. 
Om politiker vill utöka tiden i förskolan så bör också kringfaktorer granskas så att det blir en fungerande 
verksamhet och god miljö för barn och anställda under hela dagen. Här behöver politiker se till resurstilldelni-
ngen, speciellt till socialt och ekonomiskt utsatta områden.
   Förskolan är inte barnpassning utan en plats för fostran, lärande och omsorg
   - Svensk förskola framstår i ett internationellt perspektiv som bra eftersom den tillsammans med skolan ingår 
i ett enat utbildningssystem. Alltså ingår barn från tidig ålder i skolsystemet.
   Barnen behöver stimulans
   - Förskolan är en pedagogisk verksamhet som innefattar lek, lärande och utveckling. Förskolan är en unik 
miljö där barn lär av varandra och skapar relationer med andra barn och vuxna.
   Barn som inte får gå riskerar att hamna efter sina jämnåriga
   - Gruppen är mycket viktig i barns kognitiva såväl som sociala/emotionella utveckling för att lära sig bli en 
social person och möta demokratiska värden.
   (TT)

   Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarlag – där forskare från 
Högskolan i Halmstad ingår – har kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder. Resultatet visar att barns BMI-utveck-
ling och viktkurva kan förutsägas vid två mättillfällen, vid ett och fem års ålder.
   - Fetma är till skillnad från övervikt klassat som en sjukdom och leder i sin tur till många andra ohälsotill-
stånd. Därför är det viktigt med såväl behandlingsinsatser som förbyggande insatser mot utveckling av övervikt 
och fetma i barndomen, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, och en av forskar-
na i det euroepiska forskningsprojektet.
   I en nyligen publicerad studie inom forskningsprojektet användes data med längd och vikt från drygt 4.700 
barn, från födsel till åtta års ålder. För att få tillförlitliga analyser genomfördes minst fyra mätningar på varje 
enskilt barn. Sammantaget resulterade det i nästan 38.000 mätningar. 
   - De barn som har deltagit i studien har inte selekterats utifrån viktkategori, vilket har gjorts i tidigare 
liknande studier. I denna studie har barn med såväl undervikt, normalvikt och övervikt som fetma studerats. 
Från Sverige deltog drygt 1.800 barn, säger Susann Regber.
   Vid cirka nio månaders ålder har barn vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling. När barnet är cirka sex år gam-
malt bör BMI-kurvan visa det motsatta, det vill säga en liten nedgång, för att sedan gå uppåt igen. Studien har 
visat att vissa barn varken har en topp eller en dipp i sin kurva och att dessa barn oftare har en BMI-utveckling 
som ligger över genomsnittet. På så vis kan ett barns framtida vikt förutsägas genom mätningar vid ett respe-
ktive fem års ålder.
   - Denna kunskap är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan 
utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed fi nns ett objektivt verktyg som kan använ-
das i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn, säger Susann Regber, och fortsätter: 
   - Barn med fetma får olika problem med sin hälsa redan under barndomen. Men barnfetma som kvarstår och 
följer med upp i vuxenlivet leder också till tidigarelagd ohälsa. Högt blodtryck och diabetes kan till exempel 
debutera redan i tonåren eller hos unga vuxna, i stället för att komma i medelåldern eller senare i livet. Därför är 
det viktigt att kunna förhindra att kommande barngenerationer får detta hälsoproblem.



Små barns matematiska förmåga
kan troligen tränas mycket tidigt

Förskolebarn i glesbygd får se
professionella föreställningar

   Resultat från pågående studier tyder på att små bebisar kan tränas för att få lättare att förstå siffror och 
matematik. Även om små barn inte kan räkna, har människan redan som nyfödd en känsla för antal. Forskarna 
kallar den här förmågan för nummersystemet.
   - Vi kan se att förmågan att gripa vid sex månaders ålder påverkar hur bra barnet är på att uppfatta former vid 
tio månaders ålder. Det i sin tur är relaterat till nummersystemet vid tio månaders ålder, säger Marcus Lindskog, 
forskare vid Uppsala universitet till Sveriges Radio.
   Även om studien där 120 barn ingår inte är klar, har forskarna kunnat se samband man inte tidigare visste 
fanns.
   - Mycket av det man trott kring nummersystemet, att det är en rent kognitiv förmåga, att den fi nns tidigt från 
födseln och att den inte påverkas av andra faktorer speciellt mycket, är kanske inte hela bilden, säger Marcus 
Lindskog.
   Sambandet mellan motorik, former och nummer gör att forskarna nu tror att det går att träna sin matematiska 
förmåga redan som mycket liten. På så sätt hoppas man kunna fånga upp de barn vars utveckling behöver en 
liten knuff i rätt riktning.
   - När vi ser de här sambanden får vi en förhoppning om att man kan komma in och stärka upp där det behövs. 
Men exakt vad det är som behöver stärkas för att få en bra utveckling, det är just nu ett stort frågetecken, säger 
Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi vid Uppsala universitet.
   (Sveriges Radio)

   20 kommuner i sex regioner får i år ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år. Kulturrådet fördelar 12 mil-
joner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkus-
föreställningar. Satsningen beräknas nå 5.600 barn.
   Tillgången till kultur för barn i hela landet är ojämn. På mindre orter saknas ofta möjligheten att visa teater-, 
dans-, musik- och cirkusföreställningar. Resorna till större orter, där den professionella scenkonsten fi nns, blir 
orimligt långa speciellt för yngre barn.
   Kulturrådet gör därför en satsning med scenkonst som turnerar till förskolor, framförallt i glesbygd, med 
långa avstånd till professionell kultur. Samtidigt som barnen får se föreställningar får förskolans personal 
introduktion, inspiration och material att arbeta vidare med i den dagliga verksamheten. Konceptet prövades 
första gången 2016 och fortsätter under 2017.
   - Erfarenheterna från i år visar att föreställningarna har varit uppskattade, både av barn och vuxna på försko-
lan, säger Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet. I några kommuner har man till exempel haft dans och 
teater och vill nu fortsätta med musik- och cirkusföreställningar.
   Kommunerna får även bjuda in familjerna till öppna föreställningar, dit också syskon kan komma.
   Bidraget är en del av Skapande skola-satsningen, där medel avsatts för att pröva hur ett bidrag för kultur i 
förskolan skulle kunna se ut. Kulturrådet har också låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. 
Ekonomin, geografi ska avstånd samt pedagogernas synsätt och intressen är några faktorer som påverkar möjlig-
heten för förskolebarn att få ta del av professionell kultur.
   Följande kommunder har beviljats bidrag från Kulturrådet:
Vännäs kommun, Sorsele kommun, Robertsfors kommun, Bjurholms kommun, Åtvidabergs kommun, Hjo 
kommun, Töreboda kommun, Dals Ed kommun, Lilla Edets kommun, Årjängs kommun, Eda kommun, Grums 
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Kungsörs kommun, Surahammars kommun, Bodens kom-
mun, Bergs kommun, Bräcke kommun, Åre kommun.



Nytt stödmaterial för förskolan
baserat på kollegialt lärande

Förskolechefens ledning behöver stärkas

Nästa FSO-Nytt kommer den 10 februari!

   I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Men att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola för alla 
barn kan vara en utmaning. För att stärka förskolans pedagoger och ledning har Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) lanserat ett kostnadsfritt, webbaserat stödmaterial.
   Materialet erbjuder ett upplägg för kollegialt lärande inom ämnena trygga relationer, lek och kommunikation. 
Här fi nns också stöd i att utveckla en mer tillgänglig förskola som fungerar för alla barn – den breda basen som 
är så viktig. 
   - Modellen för stödmaterialet har testats i olika delar av Sverige med goda resultat. Deltagarna upplever att de 
har fått en bättre samsyn om förskolans uppdrag. De arbetar också mer förebyggande och hälsofrämjande. Det 
blir färre så kallade ”brandkårsutryckningar” i barnhälsoarbetet och frågorna man diskuterar är på andra nivåer. 
Fokus ligger på hur verksamheten ska organiseras för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen, i stället 
för på barnens olikheter till exempel, säger Aya Stehager, projektledare på SPSM.
   Materialet stöttar det systematiska kvalitetsarbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Det hand-
lar om att skapa förutsättningar för alla barn att kunna ta del av verksamheten i förskolan, såväl i den fysiska 
miljön, det pedagogiska innehållet som i den sociala gemenskapen.
   Upplägget är utformat som ett lämpligt första steg i ett långsiktigt samarbete mellan förskolan och den spe-
cialpedagogiska kompetensen hos huvudmannen. Fortbildningen organiseras lokalt på förskolan av förskole-
chefen i samarbete med en extern samtalsledare, som kan vara en specialpedagog eller utvecklingspedagog. 
Materialets utförliga planeringsstöd innehåller allt som behövs för att dessa personer ska kunna strukturera, 
genomföra och följa upp den gemensamma fortbildningen för arbetslagen.
   Innehållet har tre centrala teman, som är relevanta för alla som arbetar med barn: 
   - Trygga relationer
   - Lek
   - Kommunikation 
   I dessa teman fi nns diskussionsfrågor, reportagefi lmer och fi lmade föreläsningar samt fördjupningar i form av 
boktips med mera. Innehållet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

   På fl era förskolor behöver förskolechefen ta ett större ansvar för att leda det pedagogiska arbetet. Förskole-
cheferna behöver få bättre förutsättningar att utveckla verksamheten. Det visar Skolinspektionens granskning 
av 35 förskolor. 
   Granskningen visar att när ledningen av förskolan fungerar väl förmedlar förskolechefen tydligt det pedago-
giska uppdraget och visar hur det bör omsättas i praktiken. Förskolechefen har också skapat en organisation 
som ger stöd för en tydlig roll- och ansvarsfördelning.
   De förskolechefer som behöver utveckla sin ledning har lämnat över stora delar av ansvaret för den pedago-
giska verksamheten till personalen. Det fi nns också exempel på att förskolechefen inte följer upp hur det går för 
personen som har fått delegerade ledningsuppgifter, och att personalen upplever att de inte har förutsättningar 
att utveckla den pedagogiska verksamheten.
   Vid förskolor där förutsättningarna för förskolechefens pedagogiska ledning behöver förbättras vet huvud-
mannen, alltså den kommun eller annan organisation som driver förskolan, ofta för lite om verksamheten. 
Huvudmannen behöver ge mer stöd och avlastning till förskolechefen för att denne ska ges de bästa förutsätt-
ningarna att driva och utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Huvudmän som ger mindre bra stöd be-
höver i högre grad föra en dialog med förskolechefen om pedagogiska frågor, mål och måluppfyllelse. Där 
ledningen inte fungerar fokuserar förskolechefen i för stor utsträckning på administrativa frågor.


