
Andra rapporten om förskolesatsningen lämnad till regeringen

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn 

Inga robotar tar över jobben i förskolan!

   24 februari 2017

   Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Nu 
har myndigheten lämnat sin andra rapport om förskoleuppdraget till regeringen. 
   I rapporten sammanfattas och analyseras de delprojekt som genomförts under 2016 inom ramen för förskole-
uppdraget. Varje delprojekt har rapporterats i en egen kvalitetsgranskningsrapport. Granskningarna har visat ett 
antal positiva exempel på väl fungerande verksamheter.
   Granskningarna visar också på en rad utvecklingsområden. Resultaten lyfter fram det komplexa pedagogiska 
uppdrag som förskollärare och arbetslag har enligt läroplanen och de svårigheter som kan fi nnas för att arbeta 
med samtliga målområden i läroplanen. Undervisning som målstyrda processer har inte riktigt fått fäste i för-
skolan vilket gör att alla barn inte får likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära.
   Otydlig ledning och brist på kompetens är två faktorer som påverkar. Det fi nns även behov av att tydliggöra 
förskollärares ansvar, samt ansvar i andra delar av styrkedjan. Förskolechefens ledning är central för att skapa 
förutsättningar för förskolans personal att genomföra det pedagogiska uppdraget. Huvudmannens ansvar för 
resursfördelning, uppföljning och stöd till förskolechefen är andra avgörande faktorer.
   Vårdnadshavare är oftast nöjda med sina barns förskolor och upplever att miljön lockar till lek, utforskande 
och lärande. Vårdnadshavarnas förtroende är viktigt att värna, men förskolans kvalitet behöver också bedömas i 
förhållande till ambitionerna i förskolans läroplansuppdrag.

   I en ny avhandling visar Johan Kaarme, barnläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala 
universitet, på en mer än sexfaldig ökning av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier bland friska förskolebarn 
i Uppsala mellan 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen. På fl era av de ingåen-
de förskolorna förefaller även resistensen spridas mellan barnen. 
   Antibiotikaresistens är ett ökande problem i hela världen och betecknas av WHO som ett av de främsta hoten
mot vår hälsa. Resistenta bakterier orsakar varje år miljontals dödsfall runtom i världen på grund av att infek-
tioner inte går att behandla, de medför svårare sjukdomsförlopp och stigande sjukvårdskostnader. ESBL-bil-
dande tarmbakterier utgör det snabbast ökande anmälningspliktiga resistensfyndet bland patienter i Sverige, 
även om de nordiska länderna länge har haft en jämförelsevis låg förekomst av antibiotikaresistens. Utbrott av 
resistenta bakterier har dock rapporterats på sjukhus och i samhället under 2000-talet.

   Barnskötare kan se ljust på framtiden. Risken att bli utkonkurrerad av en maskin är så gott som obefi ntlig. Det 
visar Statistiska Centralbyrån rapport ”Vartannat jobb automatiseras inom 20 år”, skriver tidningen Kommu-
nalarbetaren.
   Utbildningssektorn är en av de minst känsliga för teknikutvecklingen. Risken att bli utkonkurrerad av en 
maskin är så gott som obefi ntlig, framför allt för dem som jobbar med yngre barn. Men digitaliseringen håller 
på att revolutionera undervisningen – och det kryper ner i åldrarna. Barn lär sig redan grunderna i programme-
ring och 3D-teknik på vissa förskolor. Även arbetsmarknadsprognoserna signalerar att teknikutvecklingen inte 
är ett hot. Det fi nns ett skriande behov av förskolepersonal – på kort såväl som långt sikt.
   (Kommunalarbetaren)



Chefens huvudvärk

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

För mer information maila till utbildning@ffso.se.
Anmälan görs via särskilt formulär på FSO:s hemsida.

Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. 
Situationer som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort. 

 Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
 Vilket infl ytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
 Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
 Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
 Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
 Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
 Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
 Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi 
under dagen diskuterar i smågrupper.

I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva en förskola. Vi vet också att det inte
är en barnlek att vara förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är inte helt 

ovanligt att förskolechefen också arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev 
förskolechef ökade ansvaret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste förläggas till 

administration och mer än ofta lägger en förskolechef betydligt mer tid än schemat har timmar.

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att 
förskolechefen ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. 

Men vad är inre respektive yttre organisation? 
FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer.

Dagen behandlar alla delar som förskolechef ansvarar för i förskolan och de delar som, genom 
delegation, ingår i hans/hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har 

förskolechefen mandat att säga nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt 
att besluta om fotografering vid högtidsfi rande på förskolan? 

    Datum:  10 maj och 7 november kl 09.00-17.00.
    Plats:     Göteborg respektive Stockholm.
    Pris:       2.495 kr + moms per person



Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 17 februari
”Reepalus förslag negativt för de idéburna företagen”
   Sedan regeringens utredare Ilmar Reepalu i november presenterade det första betänkandet i den så kallade Välfärd-
sutredningen har kritiken i huvudsak fokuserat på den vinstbegränsning av insatt kapital som utredningen föreslår. 
Näringslivets organisationer, vissa fack och företrädare för de fl esta politiska partier har kritiserat det som de anser 
vara kärnfrågan i Reepalus betänkande, alltså vinstfrågan. Låt oss klargöra att förslaget om vinstbegränsning även 
påverkar den idéburna sektorn negativt.
   Våra medlemmars verksamhet bygger till stor del på ideella insatser från medlemmarna, något som inte syns i 
det insatta kapitalet. Vi menar dock att det fi nns en grundläggande skillnad i vinstbegränsning och vinstutdelning. 
Våra medlemmar är inte vinstutdelande och bör därför undantas från regleringen. Det verkar också som om få har 
bemödat sig om att läsa utredningen i dess helhet. Det fi nns delar som skulle kunna stärka den idéburna sektorn, till 
exempel på upphandlingsområdet, men om man väger samman samtliga förslag riskerar utredningen att slå särskilt 
hårt mot den idéburna välfärden, oavsett område.
   Som företrädare för den idéburna välfärden är vi allvarligt oroade då vi ser att förslagen får långtgående kon-
sekvenser där resultatet kan bli det motsatta mot det önskade. Idéburen välfärd får då svårt att fi nnas kvar och 
Sverige kommer i stället att stå med ett monopol i form av det offentliga och ett oligopol bestående av några få stora 
privata koncerner som sörjer för medborgarnas välfärd. Detta står helt i strid med både regeringens uppdrag till 
utredningen och medborgarnas önskan om fortsatt valfrihet, samtidigt som man vill att pengarna ska gå till det de är 
avsedda för, en bra välfärd (SOM-undersökningen 2014).
   Utredningen föreslår att planerade ändringar i exempelvis huvudmäns styrelse i god tid ska anmälas till tillsyns-
myndigheten för godkännande. Det innebär, i samma exempel, att innan föreslagna ledamöter till kyrkorådet eller 
den förälder som vill sitta i styrelsen för sina barns föräldrakooperativ kan väljas av sina medlemmar ska de godkän-
nas av kommunens tjänstemän. En sådan tågordning är ett stort och allvarligt ingrepp i människors rätt att själva utse 
sina företrädare, en rätt som är både grundlagsfäst och ett fundament i vår demokrati.
   Vidare föreslår utredningen att tillsynsmyndigheter ska ges en omfattande rätt att årligen granska och pröva den 
som bedriver skattefi nansierad välfärd. Granskningen ska ske utifrån en mängd olika krav, där endast en bråkdel 
av dessa krav ställs på det offentliga som utför samma uppdrag. Myndigheterna ska ha rätt att ta ut avgifter för sin 
granskning. Detta medför en omfattande byråkrati vilket innebär att de idéburna verksamheterna inom exempelvis 
Famna, Idéburna Skolors Riksförbund och FSO eller andra nykooperativa verksamheter måste använda skattemedel 
till administration och till avgifter i stället för att de går till patienter, social verksamhet eller barnen. Vi välkomnar 
transparens och säkerställande av kvalitet, men belasta inte idéburna organisationer vars ändamål är samhällsnytta 
med mer byråkrati och kostnader!
   Den 17 februari överlämnas en rapport till Välfärdsutredningen där Famna har låtit en meriterad forskare på 
Handelshögskolan i Stockholm ta fram den modell som behövs för att göra avgränsningen mellan idéburna och 
vinstdrivande verksamheter. Med denna kunskap är det nu fullt möjligt att utforma regelverk och styrning som är 
gynnsamma i stället för hämmande för idéburen sektor. Om få verkar ha bemödat sig att läsa utredningen i sin helhet 
tycks än färre ha läst direktiven: Att stärka idéburen sektor är en central del av utredningens uppdrag och vi över-
lämnar den 17 februari en nyckel för den delen av arbetet; hur idéburen sektor kan särskiljas i offentlig statistik och 
därmed skapa möjligheter för ett ändamålsenligt regelverk för denna sektor.
   Vi menar sammanfattningsvis att utredningen inte har beaktat de skillnader som fi nns avseende drivkraft mellan 
vinstdrivande och idéburet. Inom fl era europeiska länder fi nns en särskild lagstiftning för verksamheter (sociala före-
tag) som defi nieras som samhällsnyttiga och som verkar icke-vinstsyftande. Gemensamt för alla dessa länder är att 
de har defi nierat vad som är socialt företagande och har därmed åtskilt detta från vinstmaximerande företag. Man har 
alltså beaktat de skillnader som råder mellan socialt, icke-vinstsyftande, företagande och traditionellt företagande. 
Vi anser det beklagligt att utredningen i princip endast fokuserar på begränsningen av vinstutdelning i aktiebolag 
och inte på något sätt undersöker möjligheten att skapa bättre förutsättningar för den idéburna sektorn och de sociala 
företag (exempelvis ideella och ekonomiska föreningar och stiftelser) som verkar där.
   Sverige behöver en modern välfärd, som ger fortsatt rätt för medborgarna att få välja men som förenklar för den 
idéburna sektorn att verka, växa och utvecklas och som gynnar de aktörer som är intresserade av att återinvestera i 
sin verksamhet i stället för att fokusera på utdelning till externa ägare.

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen      Gordon Hahn, ordförande, Coompanion Sverige
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare, Famna      Petter Skogar, förbundsdirektör, Arbetsgivarföreningen KFO
Mimmi von Troil, vd, FSO Fria förskolor       Håkan Wiclander, ordförande, Idéburna skolors riksförbund



Sexåringar tror att pojkar är smartare än fl ickor

Så kan förskolan bli ännu bättre - nya allmänna råd

Nästa FSO-Nytt kommer den 10 mars!

   Flickor i sexårsåldern kopplar i högre utsträckning ihop smarthet med män och pojkar, än med kvinnor och 
fl ickor. Det visar en studie gjort på 400 barn i USA.
   - Det nya med den här studien är att man tittar på lite mer intellektuella aspekter, och vad unga barn har för 
uppfattningar om dem. Det förvånar mig är att fl ickor kopplar ihop smarthet med pojkar, redan i sexårsåldern, 
säger Christine Fawcett vid Uppsala universitet, som själv forskar om hur barn uppfattar varandra och andra 
människor.
   (SVT Nyheter)

   I Skolverkets nya allmänna råd tydliggörs hur förskolan sys-
tematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå 
till barngruppernas storlek. Detta eftersom detta är en viktig
grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka mål-
uppfyllelsen. Andra områden som tydliggörs är hur introduk-
tionen för nya förskolebarn och övergången till andra skolfor-
mer ska gå till. Dessutom redogörs för kommunernas ansvar 
att granska fristående förskolor.
   - Med våra nya allmänna råd vill vi hjälpa de ansvariga runt 
om i landet att skapa en så bra förskola som möjligt för alla 
förskolebarn i Sverige. Detta genom att bland annat ge råd om 
hur de kan följa upp och utveckla verksamheten systematiskt, 
säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.
   Alla som arbetar inom förskolan har enligt skollagen en
skyldighet att systematiskt och kontinuerligt följa upp verk-
samheten. Detta för att se att verksamheten når upp till målen 
och i förhållande till det planera och utveckla utbildningen. I 
de allmänna råden fi nns stöd om hur detta arbete kan bedri-
vas.  
   Ansvaret att fördela resurserna utifrån barnens förutsättni-
ngar och behov vilar på huvudmannen för förskolan och för-
skolechefen. För att kunna fördela resurserna utifrån barnens 
behov och förutsättningar behöver både huvudmannen och 
förskolechefen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det 
handlar om att sätta in insatser och resurser utifrån statistik om personalens utbildning och kompetens samt per-
sonaltäthet, barngruppens storlek och sammansättning, miljöns utformning, och socioekonomiska förhållanden.
   När ett barn ska börja i förskolan är det viktigt med en god introduktion, där hänsyn tas till barnets ålder, för-
utsättningar och erfarenheter. Det fi nns inte en generell metod som fungerar för alla barn och föräldrar. I de nya 
allmänna råden tydliggörs hur detta arbete kan bedrivas. Dessutom ger Skolverket råd om hur övergången från 
förskola till förskoleklass kan bli så bra som möjligt. Här är det väldigt viktigt att kommunikationen inte brister 
så att viktig information om barnen förs vidare till den nya skolformen.
   Det är kommunerna som ansvarar för att utöva sin tillsyn gentemot fristående förskolor. Arbetet ska bedrivas 
regelbundet med fungerande rutiner för hur tillsynsbesluten utformas. Dessutom måste de ha fungerande rutiner
för hur råd och vägledning ska ges inom ramen för tillsynen och hur allt ska följas upp. I Skolverkets nya all-
männa råd tydliggörs kommunernas ansvar. Tyvärr visar Skolinspektionens granskningar att många kommuners 
arbete brister i detta arbete.
   - Det är viktigt att kommunerna sköter uppdraget så att barnen får en förskola med hög kvalitet som de har 
rätt till, säger Magdalena Karlsson.

   Skolverkets nya allmänna råd fi nns att köpa eller ladda ned på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se.


