
Irritation över kort kurs för rektorer

Kartläggning i förskolan kan vara olaglig

   25 augusti 2017

   Från och med 2019 ska chefer i förskolan kallas rektorer - men deras utbildning blir betydligt kortare än den 
för kollegerna inom grundskola och gymnasium. Det föreslår en statlig utredning, som nu kritiseras från fl era 
håll. Lärarförbundet vill riva upp förslaget, och många chefer inom förskolan ställer sig frågande.
   Regeringens utredare Björn Åstrand motiverar den kortare utbildningen med att de olika chefsgrupperna har 
skilda ansvarsområden. Bland annat ingår det inte i förskolechefernas uppdrag att ansvara för myndighets-
utövning, som att besluta om betyg och åtgärdsprogram.
   Ett annat skäl uppges vara att många förskole chefer inte kan av varas under en hel termin utan att verksam-
heten drabbas, eftersom de i betydligt högre utsträckning än rektorer är verksamma inom barngruppen.
   (Lärarnas Nyheter)

   Det är tydligt att det behövs en klarare defi nition av vad som menas med ”pedago-
gisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet”. FSO delar Lärarförbundets 
uppfattning att förslaget skulle drabba verksamheten. Särskilt utsatta blir FSO:s med-
lemmar, där de fl esta är små idéburna förskolor med två avdelningar. Att kalla försko-
lechefer för rektorer löser inte bristen på utbildad personal i förskolan. Dessutom ris-
kerar användandet av en sådan benämning att ytterligare bidra till ”skolifi eringen” av 
förskolan. I stället bör vi värna förskolans unika förutsättningar, vikten av leken och 
barns lärande genom den fria leken. Här är den svenska förskolan världsunik.
   Mimmi von Troil, vd FSO

   Utbildningsförvaltningen i Landskrona har beslutat om en ny ”matematikstrategi” med målet att barnen i för-
skolan bland annat ska använda ett ökat antal matematiska begrepp. Projektet utvärderas med kartläggningar av 
barnens kunskaper i form av diagnosmaterialen Diamant och Förstå och använda tal – en handbok. Det gäller 
främst femåringar, men i ett senare skede eventuellt även fyraåringar. 
   Detta har kritiserats på Lärarnas tidnings debattsida av förskolläraren Göran Andersson. Han framhåller att 
varje test tar ungefär 20 minuter, vilket ”är lång tid för en fyraåring att vara koncentrerad”. Och nu hävdar peda-
gogiklektorn Elisabeth Mellgren vid Göteborgs universitet att det inte fi nns stöd i läroplanen och skollagen för 
systematisk kartläggning av förskolebarns ämneskunskaper.
   - Det fi nns inga uppnåendemål och barnen ska inte bedömas på ett strukturerat sätt. Man kan göra kartlägg-
ningar för att få vägledning för hur man själv ska förhålla sig. Men sådan information får bara vara på en allmän 
nivå, inte vilket barn som klarar vad, säger hon.
   Anna Meurling Alriksson är verksamhetschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona. Hon poängterar att 
syftet är att säkerställa att förskolorna arbetar med rätt metoder och arbetssätt.
   - Detta är för mig inte att testa, utan att kartlägga. Det är ett sätt för förskollärarna att få inblick i hur de arbe-
tar. Vi har ett uppdrag enligt läroplanen att jobba med matematik i förskolan. Då måste vi veta att vi jobbar med 
rätt metoder och arbetssätt. 
   (Lärarnas Nyheter)



Nya chanser att gå viktig kurs!

Nya allmänna 
råd från Skolverket

Rekordstor brist på barnskötare

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 
– Nya regler för personuppgiftsbehandling

   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. 
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
   eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet. 

   FSO erbjuder därför en viktig och unik kurs om den nya dataskyddsförordningen. Kursen hålls i höst på föl-
jande platser under ledning av advokaten och integritetsexperten Lars B Melin:

   10 oktober i Stockholm   - sista anmälningsdag 5 september
   18 oktober i Stockholm   - sista anmälningsdag 13 september
   26 oktober i Malmö         - sista anmälningsdag 20 september.

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

   Skolverket har uppdaterat sina allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. 
De handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande 
av utbildningen, samarbete med hemmen och tillsyn över förskolor.
   Råden riktar sig till kommunala och enskilda huvudmän, men också till 
kommuner i egenskap av tillsynsmyndighet över fristående förskolor. Utöver 
detta riktar sig råden även till förskolechefer, förskollärare och annan perso-
nal i förskolan. 
   Ladda ned de allmänna råden här: http://bit.ly/2wSQRz6

   Det blir allt svårare för landets förskolor att hitta utbildad personal. Bristen på förskollärare har varit stor en 
längre tid, men nu gäller det även barnskötare. Bristen på barnskötare är rekordstor, och nu saknar nästan var 
tredje person inom förskolan utbildning för att jobba med barn. Den sista juli fanns det nästan 1.000 lediga 
jobb som barnskötare i Arbetsförmedlingens Platsbank. Det är 44 procent mer än vid samma tid förra året. På 
Skolverket ser man allvarligt på att förskolan tvingas ta in så mycket outbildad personal.
   - Den största risken är att barnen inte får det de har rätt till på sin förskola, det vill säga en kvalifi cerad verk-
samhet där fokus är både på omsorg och på utveckling och lärande. Det blir svårare att uppfylla läroplanen om 
man inte har den kompetens som behövs, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket.
   (SVT Nyheter)



Avhandling om bedömning i förskolan

Åtgärder mot kränkande behandling

Helsingborg tänker nytt om förskolor

   Hur hanterar förskollärare uppdraget att bedöma förskolans kvalitet och inte enskil-
da barns färdigheter? Forskaren Eva M Johansson vid Göteborgs universitet menar i 
sin avhandling ”Det motsägelsefulla bedömningsuppdraget. En etnografi sk studie om 
bedömningspraktiker i förskolan” att uppdraget är motsägelsefullt eftersom de samti-
digt ska följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. 
   - Detta ser jag som en form av bedömning. Jag undrade hur det blir i praktiken. Vad 
är det som förskollärarna skriver och berättar om barnen? Hur kan det förstås kopplat 
till statlig styrning? Vad kan de bedömningarna som görs innebära för förskollärarna 
och för barnen? Det jag fann var att förskollärarna anstränger sig för att göra doku-
mentation av barnens utveckling och lärande så att det stämmer med både de statligt 
styrda kraven och med förskolekulturen, det vill säga traditionen av att barnen lär sig 
tillsammans med de vuxna genom att delta i de dagliga aktiviteterna på förskolan. I 
förskolan har de enskilda barnens förmågor och färdigheter av tradition inte bedömts. 
Åtminstone inte explicit. Resultaten visar att man fokuserar på formen, hur bedöm-
ningarna eller dokumentationerna ska göras, snarare än på innehållet, vad som faktiskt 

   Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Förskolan, 
skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen ska vara fri från kränkande behandling.
   Bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling fi nns i 6 kapitlet skollagen.
   Skolverket har sammanställt information och material kring vad kränkande behandling är och vilka skyl-
digheter som fi nns att motverka kränkande behandling av barn och elever. Du hittar materialet här:
   http://bit.ly/2vhPXe5

ska bedömas, eller kartläggas, säger Eva M Johansson.
   Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?
   - Jag hoppas och tror att de kan bli inspirerade att refl ektera tillsammans över de bedömningar de gör av 
barnen på förskolorna och vad det kan betyda för barnen på gott och på ont. Min tro är att förskollärare refl ek-
terar över sitt arbete, men jag tror också att det alltid fi nns anledning att kritiskt granska sådana saker som man 
tar för givet. Kanske är bedömningens vara eller inte vara på förskolorna ett sådant för givet taget innehåll.
   (Förskoleforum)

Eva M Johansson
Foto: Göteborgs universitet

   Behovet av förskolor ökar snabbt i Helsingborg. Staden provar därför ett nytt grepp. Tre privata aktörer anvi-
sas mark och bygger egna förskolor som de utformar själva och där de kan påverka kostnaderna. "Det blir mer 
komplett", säger Pär-Ola Pettersson som ska driva en av förskolorna. 
   Helsingborg är inne i en expansiv fas och behovet av nya förskoleplatser exploderar de kommande åren. 
Kommunen planerar själv att bygga fl era nya förskolor men har också tänkt i nya banor för att klara av den 
snabba utbyggnaden som krävs. Därför har Helsingborg beslutat att sälja av mark där förskoleföretag i samar-
bete med byggherrar erbjuds att med anbud om att bygga och driva tre nya privata förskolor, berättar Christer 
Rasmusson (L), ordförande i barn och omsorgsnämnden.
   - Det är ett sätt att låta andra aktörer vara med och dela på investeringskostnaden. Självklart underlättar det att 
den kommunala budgeten inte belastas med investeringen för dessa förskolor, säger han.
   I Helsingborg går vart tredje barn går i en förskola som drivs i enskild regi och det fungerar bra, enligt Chris-
ter Rasmusson. Han ser inga risker med att anvisa förskolorna mark och låta dem ansvara för byggandet av sina 
egna lokaler.
   - Det är klart att vi inte har hundraprocentig kontroll som när vi själva driver verksamheten, men det ser vi 
inte som något problem. Vi är positiva till valfrihet och mångfald, och uppfattas av de fristående förskolorna 
som en schysst kommun.
   (Svenskt Näringsliv)



Ny viktig utbildning från FSO

VågaVåga
varavara
tryggtrygg

Nästa FSO-Nytt kommer den 8 september!

   Är du trygg i din roll som vuxen och pedagog när ett barn signalerar otrygghet, vänder sig inåt och i tysthet 
ropar på hjälp eller på andra sätt visar att något är fel i barnets omgivning? Genom FSO:s nya utbildning Våga 
Vara Trygg stärker du dina kunskaper om anmälningsplikten, du lär dig lyssna på barnen och ta ställning. 
   Våga Vara Trygg ger dig kunskapen och verktygen för att du på bästa möjliga sätt kan ge barnen den trygg-
het de behöver när det krisar. Utbildningen omfattar två heldagar.

Elisabeth Arnér, fd förskollärare och forskare vid Örebro universitet, 
föreläser om vikten av att lyssna på barnet, ditt förhållningssätt mot 
barnet och att skapa förtroenden.

Marie Kurzwelly, socionom och expert på krishantering, föreläser 
bland annat om hur du hanterar hot och kriser som kan uppstå i för-
skolan, samt förhållningssätt mot kollegor, föräldrar och barn.

Lena Källström, tidigare stabschef och kommundirektör i Örebro 
kommun, samt styrelseledamot för Kvinnohuset och chef för social-
tjänsten i Örebro, föreläser bland annat om Kvinnohusets verksamhet, 
ett gott samarbete med socialtjänsten samt om kommunens arbete 
kring den stora pedofi lhärvan i Örebro 1999.

   Datum: 12-13 oktober på hotell Scandic Crown i Göteborg. Sista anmälningsdag den 10 september.
   Pris (Obs! Utbildningen omfattar två heldagar): 
   Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 4.850 kronor + moms/person. Ej medlem 6.300 kronor + 
moms/person. Priset inkluderar material, luncher och kaffe.

   För mer information, se FSO:s hemsida, www.ffso.se, eller maila utbildning@ffso.se
   Anmälan på särskilt formulär på FSO:s hemsida.

Utbildningsledare: Malin Fägersjö, FSO


