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   84 procent av svenskarna instämmer i påståendet att arbetsgivarna bör tillhandahålla arbetskläder för anställda 
i barnomsorgen. Det visar en färsk Sifounderökning, där Kommunal beställt en särskild fråga om detta. 
   Bland 1 000 intervjuade anser 67 procent att påståendet att arbetsgivare ska hålla med arbetskläder, som till 
exempel täckbyxor på vintern och regnställ, stämmer mycket bra. 17 procent säger att det stämmer ganska bra. 
Sju procent svarar varken eller medan sju procent inte håller med.
   I en krönika i tidningen Norrländska Socialdemokraten, NSD, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin 
att Kommunal kommer att driva frågan hårt. Redan till den kommande S-kongressen blir det aktuellt.
   ”På Socialdemokraternas kongress i april hoppas vi på att ombuden ska våga ta ställning för de anställdas 
villkor – och för en utveckling av svensk välfärd”, skriver Baudin.
   (Kommunalarbetaren)

https://anmalarbetsskada.se/
Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor och tillbud och arbetsskada.

   En kommunal förskola i Göteborg anställde nyligen en ung man som timvikarie, utan att kommunen begärde 
att han skulle visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Hans jobb på förskolan avslutades hastigt redan på den
första dagen, då en pappa kom för att hämta sitt barn. Pappan, som också råkade vara polis, kände igen den 
unge mannen som en av förgrundsfi gurerna i den pågående gängkonfl ikten i Göteborg.
   - Enligt vår bedömning har den här personen tydliga kopplingar in i grov organiserad brottslighet i Biskops-
gården, säger högste chefen för polisen i Storgöteborg till GP.
   I kommunen försöker man nu förstå hur det hela har gått till.
   - De exakta detaljerna kring hur det gick till har jag inget tydligt svar på. Han har anmält sig som korttidsvika-
rie via vår bemanningsenhet och därefter blivit uppringd då det saknades folk, säger en tjänsteman.
   - Handläggarna efterfrågade ett registerutdrag, men på något vis uppstod en kommunikationsmiss. Den män-
skliga faktorn är en förklaring. Enligt vad jag förstått var belastningsregistret “på gång”, fast det hann inte fram 
innan en vakans dök upp, säger den pressade tjänstemannen vidare, och avslutar med olika tänkbara scenarier:.
   - Vi hade en sällsynt stor brist på folk. Läget var ansträngt, mitt i VAB-ruari, och mannen kallades in. Men att 
personalen är sjuk ursäktar inte det som skett. Det har hänt och det är illa.
   FSO-Nytt konstaterar att en mycket tänkbar - och fruktansvärd - konsekvens av kommunens sjabbel i det här 
fallet hade kunnat vara att fi ender till den unge mannen hade kunnat dyka upp beväpnade på förskolan.
   Man kan undra hur kommunen som tillsynsansvarig myndighet hade reagerat om samma sak hade hänt på en 
fristående förskola...



Förskolebarn fostras med vägledning
   Beröm, frågor, avledning och tillsägelser är olika sätt som personal fostrar barn i förskolan. Många barn får 
vägledning under lek men pojkarna får fl est tillsägelser då. Flickorna får i stället mer vägledning under spel och 
pyssel och när de ska städa. Det visar Anna Rantala i en avhandling vid Umeå universitet.

Anna Rantala, Umeå universitet

   - Syftet med min forskning är att fördjupa kunskapen om hur pedago-
ger i förskolan fostrar barn i en tid när i stället lärande står högt i kurs, 
säger Anna Rantala som själv har en bakgrund som förskollärare.
   Anna Rantala har med närmare 40 timmars video dokumenterat arbe-
te på förskolor. Materialet har sedan analyserats utifrån vetenskapliga 
metoder med fokus på hur personalen verbalt fostrar barnen.
   Totalt fi nns i materialet över 2.100 vägledande yttranden från perso-
nal till barnen. Av dem utgörs mindre än en tredjedel av vad som kan 
kallas indirekt vägledning såsom beröm, frågor eller avledning. Två 
tredjedelar av vägledningarna består av direkta tillsägelser. Vägledni-
ngen är till stor del envägskommunikation från personalen till barnen.
   - Lite överraskande är att andelen envägskommunikation i det under-
sökta materialet inte har något direkt samband med barngruppernas 
storlek eller med personaltätheten. Det går på tvärs med vad Skolverket 
har visat och vad man skulle kunna förvänta sig, säger Anna Rantala.
   Däremot tycks könsnormer ha betydelse för i vilka situationer och på 
vilket sätt barnen får vägledning. De fl ickor som får mest vägledning är 
de som upplevs göra motstånd och argumenterar mycket. Bland poj-
karna är det istället de som upplevs som lugna och försynta som får 
vägledning.
   Det fi nns också barn som inte får någon vägledning alls av pedagogerna. Det är barn som följer regler och ru-
tiner och som uppför sig enligt vad könsnormen föreskriver. Den uteblivna vägledningen kan antingen ses som 
ett slags indirekt belöning eller som att de barnen blir utan bekräftelse.
   - Avsikten är inte att kritisera pedagogerna utan att synliggöra vad som sker i förskolans verksamhet. Något 
som i sin tur kan ge möjlighet till refl ektioner över vilka arbetssätt som är bra och vilka som kan förändras, 
säger Anna Rantala.
   Inriktningen på att studera förskolans roll som fostrare av barnen kan ses mot bakgrund av hur förskolan upp-
drag i samhället har förändrats genom åren. Från början var förskolan en välgörenhetsorganisation för att ta 
hand om och fostra arbetarklassens barn. I dag påminner förskolans uppdrag mer om vanlig skola med tonvikt 
på lärande. Men förutsättningen för att kunna förverkliga lärandet är ändå att barnen fostras. Uppdraget att fost-
ra är i läroplanen formulerat med honnörsord som demokrati, hänsyn och respekt, vilket kan vara svårt att tolka 
och omsätta i praktiken.
   Anna Rantala är uppvuxen i Sollefteå och bor i Kubbe utanför Örnsköldsvik. Hon är utbildad förskollärare 
och har arbetat med barn i 16 år.

“Alla barn har gnistan inom sig. Det enda som behövs är att lyckas tända den.”
          Roald Dahl

Skollagen 8 kap 8 §:
  Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning
     och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.

  Om du upplever att din kommun inte lever upp till skollagen eller skolförord-
ningen, kontakta FSO! 031-309 90 10 eller info@ffso.se.



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 Malmö

   
   Sista anmälningsdag Göteborg och Stockholm: 12 april, Malmö: 4 maj.

   Pris 2.295 kronor + moms inklusive lunch. Anmälan via särskilt formulär på FSO:s hemsida, www.ffso.se.



Förskollärare donerade njure

Förskolan måste få en rejäl översyn

Nästa FSO-Nytt kommer den 24 mars!

   Förskolläraren Beth Battista i den amerikanska staden 
Madison i Wisconsin, kommer för alltid att vara en del 
av 5-åriga Lyla Carreyn. När Lyla drabbades av njur-
svikt i samband med en immunbristsjukdom konstate-
rades att hon var i behov av en njurtransplantation och 
en landsomfattande jakt på en passande njure startade.
   Lylas förskollärare Beth Battista var en av många som 
testade sig, och det visade sig att hon var en perfekt do-
nator, och för en tid sedan transplanterades en av hennes 
njurar till lilla Lyla, som nu återhämtar sig efter den 
lyckade operationen.
   - Det är som natt och dag. Nu behöver hon inte längre 
vara kopplad till dialysmaskinen 12 timmar om dagen, 
säger Lylas mamma Dena.
   Beths farbror fi ck en njure från en okänd donator och 

Beth minns hur starkt det påverkade både hans, hennes eget och familjens liv.
   - Någon gav honom tio år extra, och jag ville bara ge tillbaka. Det var min tur, säger hon.

   Förskolan har kommit i skymundan vid viktiga satsningar på skola och utbildning. Vi är djupt bekymrade 
över de många utmaningar förskolan står inför. Situationen är inte acceptabel, skriver forskarna Christian Eide-
vald och Ingegerd Tallberg Broman i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
   Förskolan har ett mycket gott anseende bland barn och föräldrar, och har under många år bedömts ha hög 
kvalitet - i både nationella och internationella kvalitets index. Den har i mycket framstått som det svenska 
fl aggskeppet bland samhälls institutioner. 83 procent av barn 1–5 år går i dag i förskolan. Förskolan berör dagli-
gen 500 000 barn och deras föräldrar samt drygt 100 000 anställda.
   Varningstecknen kring förskolan är dock många i dag. Lamporna blinkar rött i fl era områden, som likvär-
dighet, kompetens, utbildningsnivå, arbetsmiljö och redovisar en personalsituation med snabbt ökande sjuk-
skrivningstal och rekryteringsproblem. I sin rapport till regeringen 17/2, baserad på tio kvalitetsgranskningar, 
framhäver Skol inspektionen de stora skillnaderna i förskolornas arbete med det pedagogiska uppdraget och 
förutsättningarna för barns utveckling och lärande.
   Vi har på basis av omfattande kunskaper en grundmurad positiv inställning till förskolan och dess möjligheter 
och är, tillsammans med många, därför djupt bekymrade över förskolans många aktuella utmaningar och 
förutsättningarna att kunna möta dessa. Det vi i dag kan avläsa vad gäller förutsättningarna för förskolan och de 
500 000 barn som dagligen tar del av dess verksamhet och dess personal är sammantaget inte acceptabelt. Det är 
inte ett bra läge för det svenska fl aggskeppet förskolan. 
   Vi menar att det politiska intresset och omsorgen om förskolan behöver ökas betydligt. Det svenska 
fl aggskeppet, så högt värderat både internationellt och nationellt, behöver ses över ordent ligt. Vi vill se ökade 
ambitioner och insatser vad gäller förskolan.
   Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/forskare-forskolan-maste-fa-en-rejal-oversyn
   (Svenska Dagbladet)


