
Läslyftet för förskolan inte för alla?

Krav på vaccination?

   24 mars 2017

   Regeringen har från och med 2017 gett Skolverket möjlighet att fördela ytterligare statsbidrag riktat mot för-
skolan. Bidraget kommer att kunna sökas av kommuner och ansvariga för fristående förskolor senare i vår. 
   - Personalen inom förskolan är mycket viktig för att barn ska kunna utveckla sitt språk så långt som det är 
möjligt. Vi samråder nu med förskollärare, förskolechefer och forskare för att på bästa sätt förbereda för att 
förskolan ska kunna ta del av Läslyftet, säger Maria Weståker, enhetschef på Skolverket.

“På FSO-medlemmen Verbala Stigars kontor i Årsta i Stockholm satt Camilla Lindgren häromveckan och 
skötte lite pappersarbete när två av förskolans äldre barn promenerade in.
   - Vad gör du egentligen, Camilla?
   - Jag jobbar, svarade Camilla sanningsenligt och möttes av ett glatt skratt:
   - Näää du, på det här jobbet jobbar man faktiskt med barn!

   - Det är glädjande att Läslyftet även ska omfatta förskolan, något som 
borde ha varit en självklarhet från början då förskolan utgör det första 
steget på det livslånga lärandet. Tyvärr är nuvarande konstruktion anpassad 
för större enheter eller förskolehuvudmän. Det är synd att den rapport om 
hur det ser ut i den fristående förskolevärlden som Skolverket tog fram 
2014 inte ligger till grund för konstruktionen av Läslyftet för förskolan. 
Rapporten visar att fristående förskolor huvudsakligen är små enheter med 
en ekonomisk eller ideell förening som huvudman. Hade denna kunskap 
använts kanske Läslyftet hade kunnat utformas så att det kom alla barn i 
förskolan till del, även dem som fi nns på majoriteten av de fristående för-
skolorna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Liberalerna i Stockholm vill utreda om det går att ställa krav på att barnen ska vara vaccinerade för att få gå i 
förskolan. Flera tecken tyder på ett förestående mässlingutbrott i Stockholm. Samtidigt avstår allt fl er föräldrar 
från att vaccinera sina barn.
   - Bland de viktigare och enklare åtgärderna vi kan ta till för att skydda oss själva och varandra är att ta del av 
det beprövade vaccinationsprogrammet som erbjuds alla i Sverige. I det paketet ingår MPR-vaccinet, som ger 
skydd åt de tre smittsamma sjukdomarna mässlingen, påssjuka och röda hund, och som alla barn erbjuds från 
18 månaders ålder. Det är dags att fundera på om vi till exempel kan ställa krav på att föräldrarna följer vårdens 
anvisningar vid 18-månaders-vaccinationen för att få delta i förskola. Vi tar nu initiativ i Stockholms stad till 
att utreda om så är möjligt, skriver Liberalernas Lotta Edholm och Anna Starbrink i en debattartikel i Dagens 
Samhälle.



Broschyr om förskola och
förskoleklass – för nyanlända

Kurs i Smitta, hygien och livsmedelshantering

Färg och lim kan orsaka allergi

   Att komma till ett nytt land och att möta den svenska 
skolan är en stor händelse. Den svenska skolan kan för 
många fungera på ett helt annat sätt än i hemlandet. För att 
göra övergången lättare har Skolverket utformat en serie 
broschyrer som beskriver det mest övergripande och grun-
dläggande som en nyanländ förälder och elev behöver veta. 
Den här broschyren beskri-ver hur den svenska förskolan 
och förskoleklassen fungerar. 
   Broschyren fi nns på 14 språk och kan beställas eller lad-
das ner från Skolverkets hemsida.

   Västra Götalandsregionen har haft ett treårigt projekt för att förbättra hygienrutinerna på förskolorna. En 
hygiensjuksköterska har arbetat med utbildning och information till förskolorna inom kommunen men detta 
kommer även att gynna de enskilda förskolorna på sikt. Detta och mycket mer kommer upp under dagen när 
personal från Smittskyddsenheten informerar om hur vi ska arbeta förebyggande i förskolorna.
   Det fi nns många regler att hålla reda på. Känner ni inte till dem är denna kurs ett måste om förskolan hanterar 
mat. Även mellanmål samt frukostar ingår i detta arbete. Föreläsare från Anticimex med många års erfarenhet 
från restaurangbranschen ser till att ni får den kunskap som behövs för att uppfylla lagens krav.
   I utbildningen ingår dokumentation, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. 

   Tid: 30 maj kl 09.00-15.30.
   Plats: Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg.

   Pris 2.495 kr + moms per person för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen.
   Pris 2.995 kr + moms per person för övriga.

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

   Många färger och lim – bland annat riktade till barn – innehåller konserveringsmedel som i små mängder kan 
orsaka allergi. Fem av 41 testade produkter var felmärkta.
   Många målare har drabbats av allergier sedan man bytt ut de lösningsmedelbaserade målarfärgerna mot vat-
tenlösliga. Boven är konserveringsmedel, isothiazolinoner, som kan orsaka allergi om de kommer i kontakt med 
huden. Man får rodnader, svullnad, klåda, blåsor och sprickor när man utsätts, säger Carola Lidén, läkare och 
professor emeritus vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, till TT.
   I år väntas EU införa nya gränsvärden för klassifi cering av ämnet methylisothiazolinone (MIT), som fi nns i 
många färger och lim. Då måste 27 av de testade produkterna märkas med ett utropstecken som varning, bland 
annat två lim som riktas mot barn.
   Carola Lidén säger att alla produkter som innehåller mer än 15 ppm MIT är riskabla.
   - Det är klart att det är värre för barn, inte för att de lättare blir allergiska, utan för att de har ett längre liv med 
allergi framför sig. Och barn kan inte på samma sätt som vuxna undvika produkter och exponering.
Hon ger rådet att barn ska använda handskar och långärmade kläder, och att helst inte använda produkter som 
enligt innehållsförteckningen innehåller isothiazolinoner.



Det ska böjas i tid. Eller...?

Missa inte FSO:s viktiga utbildning!

Förskoleenkäten på gång

Sommartid på FSO!

   Kan du tänka dig att barnen på din förskola får börja varje dag med att lyssna till marschmusik, buga mot bil-
der av kungen och modigt utropa sitt stöd för landet och att alltid försvara det vid utländska hot?
   Nej, trodde inte det. Men det får barnen vid Tsukamoto-förskolan i japanska Osaka, som sannolikt är en av de 
mest nationalistiska förskolorna i världen. Iklädda sina strikta blåa skoluniformer får tre-, fyra- och femåringar-
na varje morgon lyssna och nynna till militärmarscher och hylla kejsaren och sitt land.
   Men efter att barnen också har fått lära sig hatiska ord mot kineser och koreaner riskerar nu förskolan att för-
lora sitt tillstånd.

   När EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i maj nästa år riskerar den som inte skyddar personuppgif-
ter på ett lämpligt sätt mycket höga böter, upp till 4 procent av omsättningen - och det gäller också fria försko-
lor! Ett bristfälligt skyddat dokument, som medför att någons personliga integritet kränks, kan leda till hundra-
tusentals kronor i straffavgifter för en drabbad förskola, något som man naturligtvis inte har råd med.
   FSO erbjuder därför en ny och unik utbildning om den nya dataskyddsförordningen. Utbildningen hålls på tre 
platser under våren under ledning av advokaten och integritetsexperten Lars B Melin.

   Fredag 19 maj kl 10-14 i Göteborg   - sista anmälningsdag 12 april
   Tisdag 23 maj kl 10-14 i Stockholm  - sista anmälningsdag 12 april
   Måndag 12 juni kl 10-14 i Malmö   - sista anmälningsdag 4 maj

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

   I slutet av april startar Förskoleenkäten, Skolinspektionens stora enkätundersökning med föräldrar och per-
sonal i förskolan. Nu kontaktas de cirka 750 förskolorna som ska göra enkäten under våren. 
   Enkäten görs i de kommuner där Skolinspektionen planerar att att göra tillsyn hösten 2017. Då granskar in-
spektörerna vilka förutsättningar kommunen ger sina förskolor, så att de i sin tur kan ge alla barn en god peda-
gogisk verksamhet och god omsorg i en trygg miljö. Granskningen görs utifrån de regler som gäller för försko-
lan, till exempel skollagen och läroplanen. Enkätresultaten är ett av fl era viktiga underlag, som inspektörerna 
använder när de bedömer kommunerna. 
   Enkätsvaren används även i en större granskning av förskolan som pågår under tre år. Denna granskning gör 
Skolinspektionen på uppdrag av regeringen.
   Kommunala och fristående förskolor i 46 kommuner deltar i enkätundersökningen. I mindre kommuner ingår 
samtliga förskolor och i större kommuner ingår ett urval av förskolor i undersökningen. I dessa kommuner görs 
enkäten våren 2017:
   Arvidsjaur, Askersund, Avesta, Bollebygd, Bollnäs, Dorotea, Ekerö, Hagfors, Hallsberg, Hammarö, Härjeda-
len, Härryda, Karlsborg, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Krokom, Kungsbacka, Landskrona, Lidköping, 
Lund, Malå, Mjölby, Motala, Nyköping, Pajala, Ronneby, Sandviken, Solna, Sorsele, Sotenäs, Stenungsund, 
Svenljunga, Söderhamn, Tyresö, Uppvidinge, Valdemarsvik, Vallentuna, Vetlanda, Vimmerby, Västerås, Åtvida-
berg, Älmhult, Öckerö, Östersund och Österåker.

   Sommaren närmar sig och i helgen går Sverige över till sommartid, och klockorna ställs fram en timme. Sam-
tidigt, från och måndag, ändrar vi på FSO:s kansli våra öppettider till att bli en halvtimme kortare varje dag:
   Måndag-torsdag 08.30-16.30 och fredagar 08.30-16.00, med lunchstängt kl 12.00-13.00 varje dag.
   Som vanligt kan du vid akuta ärenden alltid nå oss på vårt journummer, 0708-630224.



Polisen vill ändra registerutdrag

Forskare kräver översyn av förskolan

”Sekretesslagen står inte i vägen”

Nästa FSO-Nytt kommer den 7 april!

   Vissa uppgifter som är viktiga när det gäller personer som ska arbeta med barn och unga kan i dag saknas i 
utdrag ur belastningsregistret. Polisen har därför lämnat in en begäran till regeringen om att reglerna för regis-
terutdrag ska ändras.
   Polismyndighetens begäran gäller så kallad åtalsunderlåtelse, brott som har utretts men där åklagaren har valt 
att inte väcka åtal. Åtalsunderlåtelser står med i belastningsregistret, men syns i dag inte i de registerutdrag som 
används vid anställning i till exempel skolor och förskolor. Det kan leda till att personer som har gjort sig skyl-
diga till brott som gör att de är olämpliga att jobba med barn och unga ändå kan få en sådan anställning, något 
som nyligen uppdagades då en man fi ck anställning vid två skolor, trots att han tidigare hade fått en åtalsunder-
låtelse avseende ringa barnpornografi brott.
   - Den begränsning av registerutdragen som görs i dag är olycklig. Därför har vi lämnat in en begäran till 
regeringen om att förordningen om registerutdrag ska ändras så att även åtalsunderlåtseler fi nns med i register-
utdragen för personer som vill arbeta med barn och unga, säger Ove Nilsson, verksjurist på polisens rättsavdel-
ning. 

   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 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 dagligen 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 
likvärdighet, kompetens, utbildningsnivå, arbetsmiljö och redovisar en personalsituation med snabbt ökande 
sjukskrivningstal och rekryteringsproblem.
   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 förut-
sättningarna att kunna möta dessa. 
   Vi menar att det politiska intresset och omsorgen om förskolan behöver ökas betydligt. Det svenska fl agg-
skeppet, så högt värderat både internationellt och nationellt, behöver ses över ordent ligt. Vi vill se ökade ambi-
tioner och insatser vad gäller förskolan, skriver forskarna.
   Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/forskare-forskolan-maste-fa-en-rejal-oversyn

   Lagen är oftast inget hinder för att lämna information från en skola till en annan. Det är personalens etiska 
kompass som avgör, enligt sekretessexperten Staffan Olsson.
   När krävs det medgivande från föräldrar för att lämna över information om en elev?
   - Vid övergångar kan det fi nnas sekretessgränser, men inte vid övergång under samma huvudman. En etisk 
bedömning görs i stället där man ställer sig frågan: Vad behöver lämnas för den nya verksamhetens skull i de-
ras arbete med eleven? Men det fi nns ett undantag från den regeln. Om två verksamheter i offentlighets- och 
sekretess lagens mening vid överlämning ses som egna och självständiga gentemot varandra måste sekretess 
beaktas. Det är mycket oklart om förskolan och skolan ska ses som självständiga i förhållande till varandra. 
Förskolans personal bör därför, så långt det är möjligt, inhämta samtycke från vårdnadshavarna då känsliga 
uppgifter överlämnas.
   Vad gäller om det är olika huvudmän?
   - Att alla offentliga uppgifter, som inte är menliga för barn och närstående, kan överlämnas utan samtycke. 
Till exempel är elevens prestation, närvaro och frånvaro offentliga i en kommunal skola, liksom hela åtgärds-
programmet.
   (Specialpedagogik/Lärarförbundet)


