
Förskoleenkäten våren 2017 har avslutats

Förskolechefer föreslås bli rektorer

   16 juni 2017

   Enkäten gjordes 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.
   Sammanlagt fi ck Skolinspektionen in svar från över 23.000 föräldrar och 6.100 pedagoger, vilket motsvarar 
ungefär 57 procent respektive 76 procent av de tillfrågade.

”Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner” har lämnat sitt första delbetänkande. 
Utredningen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för bland annat för-
skollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legiti-
mationsreglerna.
   Utredaren Björn Åstrand anser att det saknas vägande skäl att skilja på benämningen av ledningen för skolle-
dare i olika skolformer inom skolväsendet, och att en gemensam titel från förskola till högskola i stället skulle 
betona vikten av varje del i utbildningssystemet. Utredningen föreslår därför att den som leder och samordnar 
det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska benämnas rektor.
   Utredningen föreslår att även förskolechefer ska omfattas av det utbildningskrav som dagens rektorer har, 
men ser att det skulle kunna få sådana oönskade konsekvenser,
särskilt för många av de små verksamheterna, att det skulle vara oskäligt att genomföra.  
   Dagens rektorer i skolan omfattas av ett krav på att genomgå en befattningsutbildning om 30 högskolepoäng. 
Utredaren föreslår att förskolecheferna i stället ska omfattas av ett krav på att genomföra en befattningsutbild-
ning om 7,5 högskolepoäng.

   FSO delar Björn Åstrands uppfattning att det behövs ett förtydligande om vad 
som är ”pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. FSO delar också 
Åstrands uppfattning om oönskade konsekvenser för de mindre verksamheterna 
vad gäller kravet på rektorsutbildning för förskolechefer. Vad som ofta glöms bort 
i dessa utrednings sammanhang är att majoriteten av huvudmännen inom förskole-
området är mindre och idéburna förskolor.
   FSO delar dock inte Åstrands uppfattning om att använda begreppet rektor i för-
skolesammanhang. Det är viktigt att förskolan får bevara sina unika förutsättningar 

utan att ”skolifi eras”. Att använda begrepp som just ”rektor" och ”undervisning” i förskolesammanhang styr 
uppfattningen om förskolan mot skolan och exempelvis tenderar vikten av lek och barns lärande genom den fria 
leken att glömmas bort eller förminskas.
   Mimmi von Troil, vd FSO



Var med och påverka läroplanen!

Undervisningen i förskolan behöver förbättras

Barns delaktighet i förskolans dokumentation

   När Skolverket nu på regeringens uppdrag ska revidera förskolans läroplan ska man bland annat förtydliga 
gränsen mellan utbildning och undervisning, och i arbetet kommer man att ta in kunskap och synpunkter och 
från barn, personal, förskolechefer samt berörda myndigheter och organisationer. Förslaget på reviderad läro-
plan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.
   Skolverket kommer i detta arbete att bjuda in huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk 
personal i förskolan till dialogmöten. Mötena hålls i Hallsberg och i Sundsvall i september och november. Sista 
dag att anmäla intresse att delta är den 15 augusti.
   Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket 
intresserat av att inkludera särskilt dessa grupper i arbetet. Under två perioder i höst kommer alla som vill ha 
möjlighet att läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Datumen för 
detta är 11-24 september och 6-19 november.
   - Det är viktigt för oss att vi får in viktig kunskap från förskolorna i arbetet. Läroplanen är personalens arbets-
verktyg och därför behöver vi få deras hjälp i arbetet. Jag hoppas att så många förskolechefer, förskollärare och 
barnskötare som möjligt kommer att ta chansen att vara med och påverka, säger Magdalena Karlsson, undervis-
ningsråd på Skolverket.
   Du kan läsa mer både om Skolverkets arbete med att revidera läroplanen, och om hur du och ditt arbetslag 
kan vara delaktiga, på Skolverkets hemsida:  http://bit.ly/2r2UKhg

   Förskolan har ett brett uppdrag där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Men det pedagogiska
uppdraget har blivit mer framträdande över tid. När den nuvarande skollagen trädde i kraft 2011 blev det tydligt 
att det ska bedrivas undervisning i förskolan. Genom undervisningen ska barnen få utvecklas och lära i riktning 
mot målen i förskolans läroplan. Det skriver Skolverket i sin lägesbedömning för 2017.
   Mycket pekar mot att det råder en osäkerhet kring begreppet undervisning i förskolan och att det är osäkert 
om undervisningen utgår från läroplanens mål. En granskning från Skolinspektionen visar att få arbetslag har 
diskuterat hur undervisning kan bedrivas och hur förskollärarnas ansvar för undervisningen kan komma till ut-
tryck. Skolinspektionen bedömer att arbetslagen inte tillvaratar alla möjligheter att stimulera och utmana barnen 
i riktning mot målen i förskolans läroplan.
   Förutsättningarna för att bedriva undervisning verkar också variera mellan landets olika förskolor. Det går 
exempelvis fl er barn per förskollärare i förortskommuner och storstäder jämfört med i glesbefolkade regioner. 
Hos två tredjedelar av kommunerna saknas dessutom en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till barnens 
socioekonomiska bakgrund.
   För att alla barn ska få utvecklas och lära i riktning mot målen i förskolans läroplan behöver förutsättningarna 
för att bedriva undervisning förbättras.
   Skolverket har nyligen fått i uppdrag att se över och föreslå ändringar i förskolans läroplan. Skolverket avser 
att lämna förslag som ger tydligare vägledning om vad undervisning i förskolan kan innebära. Huvudmännen 
behöver därtill säkerställa att resurser fördelas efter förutsättningar och behov. Många förskolechefer behöver 
också ta ett större ansvar som pedagogiska ledare. Förskolecheferna har en avgörande roll för att skapa en dia-
log om undervisning på varje förskola.

   Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver 
inte handla om pedagogisk dokumentation. Det menar Katarina Elfström Pettersson som har forskat i ämnet.
   - I själva dokumentationsprocessen kunde jag se att fokus försköts från det enskilda barnet till olika aktiviteter 
och personalens görande. Ibland brukar man prata om att dokumentation fokuserar på enskilda barn trots att det 
inte är tanken. I min studie var det i stället aktiviteter och det som personalen gjorde som var i fokus – samtidigt 
som man tog hänsyn till barnens intresse. Jag kunde också se att det i dokumentationen produceras något som 
man kan utgå från i arbetet framöver, något som skapar möjligheter att jobba vidare. Att dokumentation inte 
alltid handlar om något som har hänt eller som man har dokumenterat för att titta tillbaka på, säger Katarina 
Elfström Pettersson.                                                  Läs hela artikeln på skolporten.se:      http://bit.ly/2rvaj5X



Förskolan är bra för barns psykiska hälsa

Förbud mot tecknade fi gurer på onyttiga produkter?

   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.

   Förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk 
och matematik. Det visar en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och 
samhällsmedicin (CES). Den visar också hur viktigt det är med en god övergång mellan förskola och skola.
   Förskolan är en stor och viktig del av barns tillvaro och uppväxt. Syftet med förskolan är dels att föräldrar ska 
kunna arbeta, dels att barnen ska få bättre hälsa och livschanser. En viktig del av förskolans arbete är att stödja 
barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin 
omvärld – som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och utveckling.
   Folkhälsomyndigheten har tillsammans med CES som är verksamma inom Stockholms läns landsting, under-
sökt hur förskolan påverkar barns psykiska och kognitiva utveckling genom en översyn av aktuell forskning på 
området. Sammanställningen visar bland annat att förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa 
och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. I vuxen ålder har de som gick i förskola högre 
utbildningsnivå och högre inkomst.
   Sammanställningen visar också att personalens kompetensutveckling är viktig för barnens hälsa och utveck-
ling. Personalens grundutbildning är också viktig men här är effekterna små. Förskolans personaltäthet har 
oklar betydelse eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.
   En annan viktig faktor är rutiner för övergången mellan förskola och skola. För en del barn och familjer är 
övergången till skolan en stor utmaning som kan orsaka stress, oro och otrygghet. Sådana reaktioner under 
inskolningstiden innebär en risk för svårigheter i skolan och sociala problem senare under uppväxten. Rutiner 
för övergången från förskola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. De kan till 
exempel innebära att barn och föräldrar besöker skolan före skolstarten eller att barnen får tillbringa tid i klass-
rummet innan terminen börjar.
   - Alla barn behöver samma chanser till en god skolstart. Förskolor och skolor kan därför behöva utvärdera 
sina insatser för att garantera barnen en bra övergång och sedan upprätta rutiner för denna övergång, säger Ida 
Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.
   (Folkhälsomyndigheten)

   Den stora europeiska konsumentorganisationen Beuc vill förbjuda gulliga tecknade fi gurer på förpackningar 
till fl ingor, godis och andra produkter som i första hand riktas mot barn. Initiativet kommer bara dagar innan 
EU:s hälsoministrar ska enas om nya riktlinjer mot barnfetma.
   Kravet från Beuc gäller en lång rad produkter som inte har mycket näring, men däremot gott om socker, salt 
och fett. Beuc vill ha bort de gulliga fi gurerna eller maskotarna från såväl förpackningarna som övrig reklam. 
Det handlar både om fi gurer som tillverkarna tagit fram själva och välkända varumärken från Disney och serie-
tidningshjältarna som dominerat fi lmbranschen de senaste åren.
   I första hand riktas kampanjen mot de stora internationella tillverkarna, som till exempel Kelloggs och Uni-
lever, men också mot de stora fi lmbolagen. En annan målgrupp är EU:s hälsoministrar som på fredag möts i 
Bryssel för att diskutera åtgärder mot fetma och övervikt hos barn och unga.
   - Barn kan inte skilja på reklam och underhållning. Det begriper marknadsförarna, men barns hälsa borde gå 
före företagsvinster. När ett av tre barn lider av fetma eller övervikt har det blivit ett av samhällets största hälso-
problem, säger Monique Goyens, generaldirektör för Beuc, i ett pressmeddelande.
   Beuc är en paraplyorganisation som består av 43 nationella europeiska konsumentorganisationer, däribland 
Sveriges konsumenter.
   (SVT Nyheter)



GLAD SOMMAR!GLAD SOMMAR!

Nästa FSO-Nytt kommer den 11 augusti!

önskar FSO-kansliet med hjälp av bilder från sommaravslutningen 
på förskolan Kulla I ur och Skur i Långsele. 
Sara, Maria och Tomas och alla barnen bjöd på en minimusikal där 
alla småtrollen lärde Bustrollet att återvinna och ta hand om 
miljön. Barnen avslutade med att sjunga 'Goliat' av Laleh.


