
Mer än vart tredje barn med Downs 
syndrom har autism eller ADHD

Förskolan inkluderas i satsningar
för bättre kunskapsresultat

   10 februari 2017

   Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat 
Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De
efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge 
rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola. 
   Länge ansåg man att barn med Downs syndrom inte kunde ha ADHD eller autism. Tecken på dessa tillstånd 
kopplades till barnets utvecklingsstörning och bedömdes inte gå att åtgärda. De senaste åren har man uppskattat 
att 5-10 procent av dessa barn har autism, jämfört med 1-2 procent av befolkningen i stort. 
   - Vår studie visar att det är betydligt vanligare. 42 procent av barnen hade autism och 34 procent  ADHD. 
Därför rekommenderar vi att screening införs för barn med Downs syndrom, i åldern 3-5 år för autism och i 
åldern 5-6 år för ADHD. Detta för att kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola, säger 
Ulrika Wester Oxelgren, överläkare på Akademiska barnsjukhuset och ansvarig för forskningsstudien i Uppsala. 
   - Det fi nns så mycket man kan göra och ju tidigare barnen diagnostiseras desto bättre. Vår förhoppning är 
att fl er barn ska erbjudas en bättre anpassad pedagogik och rätt hjälpmedel som underlättar både inlärning och 
sociala kontakter med kompisar, avrundar Ulrika Wester Oxelgren.

   Regeringen har beslutat att ge Skolverket ett tilläggsuppdrag som innebär att satsningen Samverkan för bästa 
skola bör utökas till att även omfatta förskolan och förskoleklassen. Skolverkets uppdrag att genomföra insatser 
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med annat 
modersmål än svenska utvidgas också till att även omfatta barn i förskolan och förskoleklassen.
   Samverkan för bästa skola innebär bland annat att Skolverket och huvudmän kommer överens om riktade
insatser till skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar. Som en del av reformprogrammet ges Skol-
verket möjlighet att ge stöd att utveckla verksamheten i de förskolor och förskoleklasser med svåra förutsättnin-
gar.
   - En bra förskola lägger grunden för lärandet. OECD har visat att effekterna av en god förskola syns i resulta-
ten i Pisa-proven som eleverna gör nio år efter förskolan. När ojämlikheten ökar i skolsystemet måste vi stärka 
förskolan och öka deltagandet i förskolan för de barn som behöver skolan mest. De här besluten lägger grunden 
för det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
   Uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid 
behov för barn och elever med annat modersmål än svenska utvidgas också till att omfatta barn i förskolan och 
förskoleklassen. Syftet är att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända barn 
och elever en utbildning av hög och jämlik kvalitet.



Ny viktig FSO-utbildning
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

– Nya regler för personuppgiftsbehandling
   I maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen. 
Den nya EU-förordningen kommer att medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga integrite-
ten. För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav att ställas för att skydda 
integriteten och den enskilde kommer att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen 
kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 procent av om-
sättningen eller 20 miljoner euro. De kommande förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer 
påbörjar sitt arbete med att se över sin befi ntliga behandling av personuppgifter redan nu för att hinna vidta 
nödvändiga anpassningar innan de nya reglerna träder i kraft 2018.
   Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

   • Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
   • Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicies.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
   eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet. 

                                       Lars B Melin

   Genom denna kurs – med praktisk inriktning - er-
hålls fördjupad information om vilka nyheter och 
förändringar som väntar, vilka åtgärder som behöver 
ske före 2018 och även närmare information om de 
utökade krav och det utökade ansvar som läggs på 
personuppgiftsombudet. 
   Ansvarig utförare för utbildningen DATASKYDDS-
FÖRORDNINGEN – Nya regler för personuppgifts-
behandling är advokaten Lars B Melin på Advokatfi r-
man Lindahl. Lars är integritetsexpert med drygt 20 
års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga 
frågor. Han är personuppgiftsombud och rådgivare för 
fl era stora kommunala bolag och organisationer samt 
har under lång tid varit rådgivare för fl era av Sveriges 
största informationsleverantörer. Lars håller löpande 
utbildningar inom integritetsrätt. 
   Utbildningen DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 
– Nya regler för personuppgiftsbehandling är endast 
för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen, 
erbjuds alltså inte externt.

   Utbildningen hålls:
   Fredag 19 maj kl 10-14 i Göteborg
   Tisdag 23 maj kl 10-14 i Stockholm
   Måndag 12 juni kl 10-14 Skåne, troligen Malmö.
   
   Pris 2.295 kronor + moms inklusive lunch. 
   

   Anmälan via särskilt formulär på FSO:s hemsida, www.ffso.se.



Förskolor i Örebro har slutat med mjölk 

300 förskollärare saknas i Göteborg

Störst brist på förskollärare

Nästa FSO-Nytt kommer den 24 februari!

   Barnen som går på Varberga förskolor i Örebro får inte längre 
mjölk när de äter lunch. Förskolorna hänvisar till en rekommenda-
tion från Livsmedelsverket.
   I ett brev till föräldrarna på de tio förskolorna står det att de har 
slutat att servera mjölk till barnen efter rekommendation från Livs-
medelsverket.
   Men någon sådan rekommendation från Livsmedelsverket fi nns 
inte, säger Eva Sundberg, som är ansvarig för den här frågan på 
Livsmedelsverket.
   - Nej, det känner inte jag igen. Så säger inte vi kring måltidsdryck 
på förskolorna, säger Eva Sundberg.
   Varberga förskolor består av tio förskolor i Varberga och Mell-
ringe i Örebro och de drivs på intraprenad, vilket är en friare form 
av kommunal förvaltning.
   I förra veckans brev från förskolorna till föräldrarna stod det: 
"Livsmedelsverket har kommit ut med en ny rekommendation att 
det enbart ska serveras mjölk till frukost och mellanmål. Detta för 
att forskning har visat att barn inte tar upp näring i maten lika bra 
om de dricker för mycket mjölk." Men Livsmedelsverket har alltså 

   Kommunala förskolor i Göteborg saknar närmare 300 pedagoger. Det visar en kartläggning gjord av SVT 
Nyheter Väst. Störst är bristen på förskollärare i östra Göteborg. Där fattas utbildad personal på nästan varje 
förskola.
   Både lärarnas hälsa och barnens utveckling riskeras när lärarna saknas, menar Elisabet Mossberg, ordförande 
för Lärarförbundet Göteborg. Enligt henne det är nödvändigt att reagera snabbt.
   - Göteborgs stad måste jobba med arbetsbelastningen, barngruppernas storlek och lön. Låt barnskötare få 
plugga till förskollärare på distans och jobba deltid.
   (SVT Nyheter Väst)

ingen sådan rekommendation när det gäller mjölk till lunchen, säger Eva Sundberg.
   - Man ska ju titta på det utifrån vad de serverar i övrigt. Vatten är en bra måltidsdryck men mjölk kan också 
vara det, säger Eva Sundberg.
   P4 Örebro har under fl era dagar försökt få en kommentar från cheferna på Varberga förskolor men utan att 
lyckas.
   (Sveriges Radio Örebro)

   Förskollärare och specialpedagoger toppar tillsammans med sjuksköterskor listan över de yrken som det är 
störst efterfrågan på i landet. Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.
   - Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt, men det är utbildad arbetskraft som efterfrågas. För att ha goda chanser 
till jobb krävs i allmänhet en gymnasieutbildning,  säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.
Rapporten visar också en mer utbredd brist på kvalifi cerad arbetskraft. De pedagogiska yrkena sticker ut, med 
en allt större brist på utbildade lärare i hela landet.


