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   Hösten 2015 var drygt 493.600 barn inskrivna i den svenska förskolan - vilket motsvarar 83 procent av lan-
dets alla 1-5-åringar. Bland 4–5-åringarna gick 94 procent av barnen i förskola. Trots att antalet inskrivna barn i 
förskola har ökat kontinuerligt de senaste tio åren, har den genomsnittliga gruppstorleken varit relativt konstant 
under fl era år. Det framgår av Skolverkets senaste statistik, “Beskrivande data 2016”.
   Hösten 2015 gick 80 procent av alla inskrivna barn i en kommunal förskola och 20 procent i en fristående 
förskola. Under 1990-talet blev fristående förskolor allt vanligare, och ökningen fortsatte även under 2000-talet. 
Sedan 2005 har andelen inskrivna barn i fristående förskola ökat från 17 procent till ungefär 20 procent.
   Andelen barn som är inskrivna i fristående förskolor varierar mellan kommungrupperna. Barn i fristående 
förskolor var vanligast i kommungruppen ”förortskommuner till storstäder” hösten 2015. Där gick knappt en 
tredjedel av de inskrivna barnen i fristående förskola. Den lägsta andelen inskrivna barn i fristående förskoleen-
heter fanns i kommungruppen ”varuproducerande kommuner”, där motsvarande andel var 8 procent.
   Hösten 2015 fanns drygt 2.300 förskolehuvudmän. Av dessa var 290 kommunala huvudmän och drygt 2.000 
enskilda. Huvudmännen var olika stora och många var relativt små, sett till antal barn och antal verksamheter. 
Sju av tio huvudmän hade 50 barn eller färre inskrivna i huvudmannens förskolor. De fl esta enskilda huvudmän 
drev endast en förskoleenhet. Detta gällde drygt nio av tio enskilda huvudmän.
   År 2015 fanns det 102.400 anställda som arbetar med barn i förskolan. När man tar hänsyn till tjänstgörings-
graden motsvarar det 94.200 årsarbetare i förskolan. Av alla årsarbetare i förskolan hade 42 procent förskol-
lärarexamen. Knappt 3 procent av årsarbetarna hade en lärar- eller fritidspedagogexamen och 21 procent hade 
slutfört en gymnasial utbildning för arbete med barn. 
   Ytterligare 10 procent hade viss pedagogisk utbildning, till exempel en pedagogisk högskoleutbildning utan 
examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg. Det var 25 procent av årsarbetarna i förskolan som helt 
saknade både pedagogisk högskoleutbildning och gymnasial utbildning för arbete med barn. I kommunala för-
skolor var den andelen cirka 22 procent och i fristående förskolor 37 procent.
   Könsfördelningen bland de anställda i förskolan är fortfarande mycket ojämn. Hösten 2015 var endast 4,2 
procent av årsarbetarna män. Andelen har varit i stort sett oförändrad under de senaste tio åren. I fristående för-
skolor är andelen män nästan dubbelt så stor som i kommunala förskolor, 6,4 procent jämfört med 3,6 procent.
   (Skolverket)

   Skolinspektionen har granskat kvaliteten på det språkutvecklande arbetet vid 34 slumpmässigt utvalda för-
skolor runt om i landet. Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar 
medvetet med att uppmuntra fl erspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men 23 av 34 
granskade förskolor saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. På fl ertalet av 
dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkut-
veckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med fl erspråkiga barns språkut-
veckling innebär.
   (Skolinspektionen)



Påskfi rande à la
Falkungens förskola!

Odling en genial pedagogisk aktivitet

Har du koll på medlemsförmånerna?

   Lagom till att det drar ihop sig till påskfi rande på Falkungens förskola 
i Falkenberg brukar hönan Agda dyka upp. Bakom masken döljer sig 
förskolechefen Rebecka Borglund.
   - Vi inleder påsken med att damma av hönan Agda, till barnens stora 
glädje och min, säger Rebecka.

   Att odla tillsammans med barnen i förskolans verksamhet skapar många möjligheter till möten mellan barn 
och natur. Det är ett bra sätt att möjliggöra för barnen att bygga sin relation till det som växer, och odlandet 
framkallar ofta fl er frågor än svar både hos pedagoger och barn – en bra utgångspunkt för att fördjupa sig i 
barnens funderingar helt enkelt.
   Odlandet är så mycket mer än att följa en planta från jord till bord. Det handlar om att tillsammans med bar-
nen utforska jord, vatten, frö, plantor, ljus, värme, rötter, smaker, dofter, djur och allt annat som kommer i vår 
väg när vi odlar. Genom odlandet berör vi också maten och måltiden vilket är en viktig del av vår kultur och 
vardag. Samtidigt utforskar vi frågor som handlar om de naturresurser som är fullständigt livsavgörande för vår 
fortlevnad på den här planeten.
   Allt fl er förskolor arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan. Ett sätt att göra det är genom återbruk av 
olika slag. Många förskolor ser också stora fördelar med att erbjuda barnen återbruksmaterial som en del av den 
pedagogiska verksamheten. Det kan vara till exempel i förskolans bygg- och konstruktionsmiljö eller i ateljén.
   Att återbruka är att använda sig av det som annars skulle ha slängts, på ett nytt sätt. Det fi nns mängder med 
olika produkter som vi kan använda på nya sätt i stället för att bara slänga dem. Det ligger också ligger ett visst 
mått av kreativitet i själva aktiviteten att tänka nytt kring något gammalt. Det ligger något lustfyllt och humoris-
tiskt i att använda material och produkter på ett annat sätt än de först var skapade för.
   Läs mer här:   http://forskoleforum.se/artiklar/aterbruk-och-odling
   (förskoleforum.se/Sanne Björklund)

   Att vara medlem i FSO Fria förskolor har många fördelar. Här är några:
   Telefonrådgivning och riktad kvalifi cerad rådgivning
   Rådgivning som sker via telefon och som är av allmän karaktär - ingår i medlemskapet. I den stund vi behö-
ver göra för- och/eller efterarbete, eller då vi behöver komma till er förskola, tar vi betalt. Vi säger alltid till när 
vi måste börja ta betalt – ni får aldrig en faktura från FSO utan att veta om det innan.
   Kurser och utbildningar
   Systematiskt kvalitetsarbete, Huvudmannens ansvar, Kurs i “någonting”, Chefens Huvudvärk,  Befattnings-
utbildning för förskolechefer, Systematiskt Säkerhetsarbete, Smitta och hygien i förskolan, Arbetsmiljö och 
ergonomi.
   Konferenser för förskolechefer
   Förskolechefer hos FSO:s medlemsförskolor har möjlighet att medverka i regionala chefskonferenser med
intressanta teman 1-2 gånger per termin. Konferenserna ingår i medlemskapet och kostar ingenting extra.
   Bra rabattavtal hos våra samarbetspartners
   Pedagogiskt material, företagshälsovård, försäkringar, förbrukningsmaterial, arbetskläder och mycket annat.
   Nyhetsbrev varannan vecka och medlemstidning fyra gånger per år.

   Och mycket annat. Läs mer på FSO:s hemsida. Där hittar du också medlemsansökan.   http://www.ffso.se



Syntolkning och punktskrift viktiga
för att lära barn med blindhet att läsa

Sista chansen till årets viktigaste utbildning!

   Barn med blindhet behöver tidiga språkliga upplevelser, både verbalt och taktilt. Högläsning, berättande och 
syntolkning blir extra betydelsefullt, liksom kontakten med punktskrift och taktila bilder. Ett seende barns läsut-
veckling stimuleras långt före skolstart av den mångfald av bokstäver och ord som fi nns naturligt i miljön. Så 
är det inte för barn med blindhet. Det gemensamma för alla barn är att det krävs läsförståelse och att de utifrån 
texten behöver kunna dra slutsatser, göra associationer och att kunna koppla det man läser till egna erfarenheter.
   - Barn som inte ser behöver lockas till att använda sina fi ngrar för att känna. Allt som kan väcka nyfi kenheten 
för bokstäver och ord är bra. Punktskrift på saker, namn på innehållet i en låda och barnets namn vid klädhyllan 
kan bidra till att få in taktil läsning på ett naturligt sätt i lärmiljön, säger Anders Rönnbäck, rådgivare vid Spe-
cialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter syn.
   Barn och elever som är i behov av punktskrift är en liten grupp i den svenska förskolan och skolan, med cirka 
10 barn per årskull. Förskolor eller skolor kan vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för 
specialpedagogiskt stöd, läromedel, kurser och aktiviteter. Stödet kan gälla frågeställningar som uppstår i un-
dervisningen eller organisationen kring eleven. Kurserna vänder sig skolpersonal, barn, elever och föräldrar.
   För de tidiga årskursernas läs- skriv- och matematikundervisning har SPSM tagit fram särskilda läromedel för 
punktskriftsläsare. Senare används samma läromedel som övriga elever i klassen, men pedagogiskt anpassade 
till punktskrift i tryck eller digital form.
   - De yngre barnen erbjuds ibland en fl exiboard med olika överlägg för att känna, trycka och få gensvar. Det 
kan vara en saga eller ett ljud, som kan fungera som förberedande läsning. Det hjälper även barnen att få rätt 
fi ngersättning inför den taktila läsningen av punktskrift, berättar Anders Rönnbäck.
   (SPSM)

   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.

   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. 

   - Det här berör förskolorna! Man kanske inte tror att det gör det, men det gör det i allra högsta grad. Vi hante-
rar känslig personinformation varje gång vi skickar uppgifter till kommunen för att få våra bidrag. Vi måste ha 
kunskap och beredskap att klara av det här, annars blir det bara ytterligare ett argument mot fria förskolor, att vi 
inte klarar att följa den nya lagstiftningen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   FSO erbjuder därför denna nya och unika utbildning om den nya dataskyddsförordningen. Utbildningen hålls 
under ledning av advokaten och integritetsexperten Lars B Melin.

   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.



Investeringar krävs i förskolan nu

Förskolechefen driver utvecklingen

Nästa FSO-Nytt kommer den 5 maj!

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller någon annan 
lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!

   Maila till info@ffso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.ffso.se.

   Redan i dag behövs 470 förskoleavdelningar i Göteborg om Skolverkets rekommendationer kring gruppstor-
lek ska följas. Samtidigt fi nns det inte tillräckligt med utbildade förskollärare vare sig i befi ntliga eller nya 
avdelningar. Det är allvarligt! Det skriver professorerna Sonja Sheridan, Pia Williams och Ingrid Pramling 
Samuelson samt universitetslektorn Elisabeth Mellgren i en debattartikel i GP.
   Svensk förskola har under många år rankats högt i internationella jämförelser mellan olika länders barnom-
sorg och förskola. I en nyligen publicerad rapport från OECD framkommer att Sveriges internationella ranking 
har sjunkit från en tidigare första plats. Färre utbildade förskollärare i verksamheten och fl er barn i grupperna är 
några bidragande faktorer till en sänkning av kvaliteten i den svenska förskoleverksamheten.
   Investeringar i förskolan behövs nu. Fler förskollärare behöver utbildas och satsningar på verksamma förskol-
lärare behöver motsvara kompetenssatsningarna som riktats mot grundskolans lärare. Detta för att utveckla en 
förskola av hög och jämlik kvalitet i hela kommunen. Det kommer att kosta pengar, men gagnar såväl dagens 
som nästa generations barn.
   Läs hela artikeln här:   http://bit.ly/2oNzj5v
   (GP)

   Förskolechefen eller rektorn är den som ska driva utvecklingen. Det är det 
viktigaste när en förskola eller skola vill utveckla sin verksamhet för barn och 
elever med funktionsnedsättning. Det säger AnnBrith Eliasson Labraaten, råd-
givare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.
   När AnnBrith besöker en verksamhet ber hon oftast om att få träffa personer 
som kan tillföra olika perspektiv i den aktuella situationen.
   - Kommentaren efteråt brukar vara att det var så bra att de fi ck tid att disku-
tera tillsammans, säger AnnBrith.
   Därför är ett av hennes råd att skapa mötesplatser, där alla involverade kan 
diskutera hur de ska möta olika problem. Ett annat råd är att göra barnen del-
aktiga.
   - De lever med sin funktionsnedsättning dygnet runt och är de verkliga ex-
perterna. De kan tillföra mycket genom att berätta om sin situation.

Foto: Sara Christiansson, SPSM.

   Pedagoger kan också lära sig av varandra. Om en hittat något som fungerar bra, kan andra lära sig av det.
   - Barnet eller eleven ska inte drabbas av att det fungerar bättre hos en del pedagoger än hos andra.
   För att kartlägga sin pedagogiska, sociala och fysiska miljö kan förskolor och skolor använda myndighetens 
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
   - Då blir det tydligt vad verksamheten behöver utveckla, för att möta barn och elever med olika behov. Vi har 
också studiepaket på vår webbplats, som kan hjälpa till att komma igång med att förbättra lärmiljön.
   När det inte räcker till kan myndigheten ge skräddarsytt stöd. Då tycker Ann-Brith att det är bra om verksam-
heten har inventerat sin egen kompetens inom området, så att hon och hennes kollegor kan komplettera den och 
ge ett bra stöd i utvecklingsarbetet.
   (SPSM)

AnnBrith Eliasson Labraaten, SPSM.


