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Sömnapné vanligt hos förskolebarn
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   19 maj 2017

   Förskolor med kristen profi l överväger att stänga om S-förslaget om att förbjuda religiösa inslag i skolan blir 
verklighet. 
   I dag är det tillåtet för friskolor att ha religiösa inslag om det sker utanför undervisningen, som till exempel 
på raster eller under lunchen, och är frivilligt att delta i. Samma lag omfattar fristående förskolor, även om det 
är mer komplicerat att skilja undervisningen från övrig verksamhet när det kommer till förskolan, konstaterar 
Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket. 
   - Det är svårt. I skolan vet man att raster ingår i utbildningen men inte i undervisningen och så vidare. Men 
förskolan har inte rast på det sättet. Man har heller inga lektioner i förskolan, säger hon.
Hon pekar också på att det är svårt att avgöra vad som är frivilligt deltagande när det rör sig om barn i för-
skoleåldern. 
   Enligt Peter Ekman, handläggare för barn- och ungdomsfrågor i Svenska kyrkan, kommer församlingarna 
som driver förskolor sannolikt att lägga ner förskoleverksamheten om konfessionella inslag förbjuds helt. 
   - Vi har som idé att driva förskolor med kristen profi l. Om vi inte får ha det fi nns det egentligen ingen anled-
ning att driva förskola, säger Peter Ekman. 
   (Svenska Dagbladet)

   Andningsuppehåll under sömnen på grund av förstorade halsmandlar är vanligt hos barn i förskoleåldern och 
kan leda till allvarliga komplikationer, men de metoder som vanligen används för att ställa diagnos är sub-
jektiva och otillförlitliga. Det visar Anna Borgström i sin avhandling från Karolinska Institutet där hon även 
utvärderat olika kirurgiska behandlingar.
   Obstruktiv sömnapné drabbar 5-6 procent av alla barn i förskoleåldern och innebär upprepade andningsuppe-
håll under sömnen. Om tillståndet inte behandlas kan det störa hjärnans utveckling och leda till komplikationer 
som inlärningssvårigheter och beteendestörningar med ADHD-liknande symtom. I extrema fall kan det till och 
med leda till hjärtsvikt.
   Orsaken till obstruktiv sömnapné hos barn är oftast förstorade tonsiller (halsmandlar) och behandlingen är då 
operation. Tonsilloperation är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen på barn, tusentals sådana görs årligen i 
Sverige. Avhandlingen visar att antalet operationer ökat under de senaste decennierna och att allt yngre barn nu 
opereras på indikationen obstruktiv sömnapné. Det är främst två olika metoder som används, tonsillektomi som 
innebär att hela tonsillerna avlägsnas eller tonsillotomi då endast delar av tonsillerna avlägsnas.

   Smitta, hygien och livsmedelshantering     Tisdag 30 maj, hotell Scandic Crown, Göteborg
   Kurs i den nya dataskyddsförordningen  Måndag 12 juni, hotell Scandic Kramer, Malmö
   Systematiskt Säkerhetsarbete, SSA   Torsdag 31 augusti, hotell Scandic Crown, Göteborg

   Mer information och anmälningsformulär fi nns på FSO:s hemsida, www.ffso.se   



Tomat- och rådjursplantor...

SSA Systematiskt
säkerhetsarbete

Unik FSO-kurs som räddar liv!

   På förskolan Kulla I ur och skur i Lång-
sele är barn och pedagoger ute ofta, ja näs-
tan alltid. I den intilliggande skogen hittar 
de dagligen spår och lämningar av allehan-
da djur, och nyligen ville barnen se om det 
går att odla fram något av djuren som hade 
lämnat spillning efter sig. Sagt och gjort, 
de samlade in lite av det de hittade under 
sina promenader och i dag står ett par nya 
krukor bredvid tomatplantorna i fönstret på 
Kulla.
   Nu väntar barn och pedagoger med spän-
ning på om det kanske växer fram ett rådjur 
och en räv (eller hund, det var lite oklart 
vem som hade varit framme och lämnat 
just den högen)!

    SSA är en kurs som du inte har råd att vara utan!

Kursen fi nns både som heldag och skräddarsydd halvdag

   Kursen syftar till att:
   - skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker

   - ge en god kunskap om förskolans säkerhetsarbete
   - ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot- och riskanalyser

 Nästa SSA-kurs, heldag: 31 augusti i Göteborg. 
Obs! Begränsat antal platser.

Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 2.575 kronor + moms per person.
Ej medlem 3.295 kronor + moms per person.

För mer information, se FSO:s hemsida, www.ffso.se
för intresseanmälan, maila till utbildning@ffso.se 



Investera i bra måltider

Förskollärarna hinner inte med

Förskolestart varierar stort

Skollagen 8 kap 8 §

Nästa FSO-Nytt kommer den 2 juni!

   Att satsa på bra måltider i förskolan är att satsa på hela verksamheten. Måltiderna i förskolan har stor betydelse 
för barnens hälsa, trivsel och förutsättningar för lärande – faktorer som påverkar miljön i förskolan under hela 
dagen. Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemen-
skap och en bra stämning i förskolan. Dessutom är måltiden ett utmärkt pedagogiskt verktyg.
   Fem framgångsfaktorer för bra mat i förskolan - för dig som har övergripande ansvar för måltiderna i förskolan:
   Fokusera på matgästen
   Det fi nns ingen universallösning för alla barn. Utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och ta tillvara 
barnens tankar och idéer. Det är viktigt att lyssna på och involvera barnen. Låt verksamheten genomsyras av fl exibilitet.
   Satsa på kunskap och kompetens
Skapa en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad personal - det kan göra stor skillnad. Alla som arbetar 
med eller nära måltiden behöver kunskap om vad som kännetecknar en bra måltid och vilken roll just de har.
   Se till helheten - använd Måltidsmodellen
   En måltid är mycket mer än maten på tallriken. Måltids-
modellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas i såväl planering som uppföljning av måltiderna i 
förskolan.
   Skapa en organisation med samarbete över gränser
Bra måltider kräver en organisation med tydligt mandat att driva utvecklingen framåt och som främjar dialog och samar-
bete mellan olika yrkesprofessioner.
   Sätt upp mål och fråga efter resultaten
   Fastställda mål kring måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild för alla inblandande kring såväl upphand-
ling, tillagning, servering som konsumtion. Ta fram konkreta handlingsplaner utifrån målen och följ upp resultatet.
   (Livsmedelsverket)

   Nära hälften av förskollärarna i Sverige upplever att de inte hinner med sitt uppdrag inom ordinarie arbetstid. 
Bara fem procent anser sig inte ha några problem att hinna med hela sitt uppdrag. Det visar en ny undersökning 
som Novus har gjort på uppdrag av Lärarförbundet.
   Samtidigt är yrkesgruppen lärare och förskollärare kraftigt överrepresenterad när det gäller sjukskrivningar i 
stressrelaterade sjukdomar.

   Föräldrar har rätt till förskoleplats för sitt barn från det att barnet fyllt ett år. Men det är långt ifrån alla föräld-
rar som kan eller vill skola in sin ettåring.
   Statistik som Skolverket tagit fram åt TT visar att medianåldern vid inskrivning i stället är 17 månader, alltså 
ett år och fem månader. Spannet sträcker sig från 15 till 34 månader.
   Skellefteå hör till de 14 kommuner i landet med den lägsta medianåldern, alltså 15 månader.
   I Mellerud i Dalsland väntar föräldrarna med förskola tills barnet är 34 månader gammalt – den högsta me-
dianåldern i landet.
   (Svenska Dagbladet)

“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 följer skollagen, eller om du behöver stöd eller råd
av någon annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10 eller maila till info@ffso.se!


