
Regeringen och V överens om vinsttak

Tyck till om läroplanen!

   8 september 2017

   Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att införa ett vinsttak för att begränsa vinsterna i om-
sorg och skola, något som, om det införs, skulle drabba de fria förskolorna. Dock säger man att idéburna orga-
nisationer ska undantas från vinstbegränsningen. Man har också kommit överens om att gå vidare med försla-
gen i Ägarprövningsutredningen, som bland annat innebär att kommunerna skulle få ett avgörande infl ytande 
över styrelsernas sammansättning i de fria förskolornas.

   Även om det är glädjande att regeringen och V verkar förstå vikten av att värna 
idéburen välfärd fi nns ännu inte något konkret att ta ställning till. Därmed är det 
svårt att bedöma hur förslaget kommer att påverka FSO:s medlemmar. Dock har 
varken regeringen eller V meddelat att man har för avsikt att undanta exempelvis
föräldrakooperativen från de krav som tidigare fanns i Ägarprövningsutredningen
och som nu återfi nns i Välfärdsutredningen. Om nuvarande förslag om ägarpröv-
ning ligger fast är min uppfattning att förslaget troligtvis strider mot den grund-

lagsfästa fria föreningsrätten och medlemmars rätt att själva få välja sina företrädare. Nuvarande förslag slår 
dessutom extra hårt mot föräldrakooperativen jämfört med övriga driftsformer inom förskolesektorn. Det är in-
tressant att samtliga politiska partier säger sig vilja värna den idéburna förskolevärlden men inte något parti har 
kommit med konkreta förslag kring detta, snarare är det tvärtom. Kravet på införande av offentlighetsprincipen 
på exempelvis föräldrakooperativ är ytterligare ett förslag som lägger stora hinder och försvårar för föräldra-
kooperativen att fortsätta att existera i Sverige.
   Mimmi von Troil, vd FSO

   Skolverket håller tillsammans med en särskild arbetsgrupp, med bland annat FSO, på att revidera läroplanen 
för förskolan. I arbetet ingår också att samla in kunskap och synpunkter och från barn, personal, förskolechefer 
samt berörda myndigheter och organisationer.
   Skolverket kommer också att hålla samråd där man bjuder in huvudmän, förskolechefer, förskollärare och an-
nan pedagogisk personal i förskolan till dialogmöten under september och november.
   Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket 
mycket intresserat av att inkludera er 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. Du kan göra det på egen 
hand eller ihop med dina kollegor. Boka in datumen redan nu: 11-24 september och 6-19 november.
   Från och med måndag den 11 september kan den som vill läsa Skolverkets förslag och komma med synpunk-
ter på denna länk:
   https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/forskolans-laroplan-ska-revideras-1.260355
   Snabblänk:
   http://bit.ly/2r2UKhg



Barnens idéer centrala för 
naturvetenskap i förskolan

Ny forskning synliggör
förskollärares ”tysta kunskap”

När FSO griper in...

   För att naturvetenskap ska passa ihop med förskolans kultur är det viktigt att utgå från vardagliga händelser. 
Samtidigt tycker pedagogerna att det är svårt att binda ihop barnens egna uttryck med naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller, visar Sofi e Areljung i sin avhandling.
   Vad handlar avhandlingen om?
   - Om vad som behövs för att undervisning i naturvetenskap ska ske och passa ihop med förskolans kultur. 
Avhandlingen bygger på fl era projekt, varav ett större som 14 förskolor deltog i. Utifrån frågor om hur natur-
vetenskap gestaltas, görs och pratas om har jag fi lmat, observerat och gruppintervjuat pedagoger på förskolorna. 
Ytterligare ett projekt handlar om hur jag tillsammans med pedagoger på tre förskolor utvecklat en modell för 
naturvetenskapsundervisning i förskolan.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att barnens egna bidrag är centralt när kunskap om naturvetenskap skapas i förskolan. Naturvetenskapliga 
fenomen upplevs och lärs genom barnens egna tankar, kroppsliga erfarenheter, språk och estetiska uttryck.
   Läs mer här: http://bit.ly/2xCqwFQ
   (Skolporten)

   Tillsammans kan förskollärare utveckla den pedagogiska kvaliteten genom att refl ektera över sina erfarenheter 
av olika situationer tillsammans. Det visar en ny studie från Mälardalens Högskola.
   - Förskollärares yrkeskunnande utgörs av en färdighet, förtrogenhet och omdömeskunskap som kan ses som 
”tyst kunskap”. Den kunskapen kan vara svår att sätta ord på, eftersom det är kunskap där förskollärare agerar 
av erfarenhet och sitt kloka omdöme, säger Ulrika Larsdotter Bodin, doktorand i didaktik vid MDH.  
   Hon uppmärksammar den tysta kunskapen i studien ”Förskollärares yrkeskunnande – Förskollärares erfaren-
heter av praktiskt handlande i pedagogisk verksamhet.” Där visar hon att det är viktigt att synliggöra och ut-
trycka de färdigheter som förskollärare har utvecklat för att gemensamt medvetandegöra och vidga sitt yrkes-
kunnande. Ett yrkeskunnande som handlar om att en person, över tid, utvecklar vissa färdigheter inom ett spe-
cifi kt kunskapsområde genom erfarenhet och praktiskt handlande. För förskollärare kan det exempelvis vara att 
de har lärt sig bedöma när de ska kliva in för att inte leken ska gå överstyr eller hur de agerar när de lyssnar på 
barnen.
   Läs mer här: http://bit.ly/2eo7ZEI
   (Mälardalens Högskola)

   När tjänstemän på bildningsförvaltningen i Motala kommun nyligen bestämde att de fria förskolorna i kom-
munen skulle fråntas möjligheten att få besök av bokbussen, skrev FSO en debattartikel i MVT, Motala Vad-
stena Tidning, där detta beslut ifrågasattes. FSO skickade även in en skrivelse till kommunen med en fråga om 
bakgrunden till beslutet.
   Eftersom bokbussen som tidigare skulle fortsätta att besöka kommunens egna förskolor menade FSO att be-
slutet stred mot både kommunallagen, där det slås fast att alla kommunens invånare ska behandlas lika, och 
skollagen som säger att lika villkor ska råda mellan kommunala och fristående förskolor.
   Debattartikeln publicerades tisdagen den 29 augusti, och redan samma dag - efter en mindre folkstorm i Mo-
tala - ändrade tjänstemännen beslutet och lät meddela att även de fria förskolorna i kommunen också fortsätt-
ningsvis kommer att få besök av den omtyckta bokbussen. 
   FSO:s skrivelse till kommunen har ännu inte besvarats...



Olika rutiner för att motverka övergrepp i förskolan 

Förskolor i Borås stoppar klassfoto

Skolinspektionens förskoledagar

   Sättet man jobbar på för att förhindra sexuella övergrepp inom förskolan, skiljer sig från kommun till kom-
mun. En del av Sveriges kommuner har antagit särskilda riktlinjer för att motverka övergrepp.
   Leksands kommun är en av dem. Linda Karlsson, avdelningschef för förskolan i kommunen, berättar vad 
riktlinjerna innehåller.
   - Det är till exempel riktlinjer kring blöjbyten, toalettbesök och hur vi hanterar barn och personal vid vila, 
säger Linda Karlsson.
   En enkät som Ekot har gjort bland landets kommuner visar att ungefär en tredjedel av de nästan 200 kommu-
ner som svarat har någon form av kommunala riktlinjer eller rutiner för att motverka sexuella övergrepp inom 
förskolan.
   De kommuner som inte har särskilda riktlinjer hanterar i stället frågan inom ramen för det vardagliga arbetet 
mot kränkande behandling.
   Till exempel ska alla förskolor ha en likabehandlingsplan där rutiner kring trakasserier och sexuella övergrepp 
ingår.
   Kinda kommun i Östergötland är en av de kommuner som inte har särskilda riktlinjer. Sara Frank, kvalitets-
samordnare inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kinda kommun:
   - Vi har diskuterat det här i vår ledningsgrupp med alla förskolechefer och vi tycker det viktigt att det ingår i 
det ordinarie arbetet. För det fi nns en risk när man lyfter ut det och har det utanför. Det är att det inte blir ett lika 
levande dokument.
   (Sveriges Radio Ekot)

   Förskolorna i Borås har sagt stopp för den klassiska fotograferingen av barn, både när det gäller gruppbilder 
och enskilda foton, skriver Borås Tidning.
   Verksamhetschefen Marie Gerdin anger två skäl till varför beslutet fattats.
   - Dels är fotograferingen ganska tidskrävande och det ingår inte i förskolans uppdrag att bistå med det, dels 
utifrån barn med skyddad identitet av olika slag. Det är svårt att kunna skydda dem fullt ut om det tas gruppfo-
ton, säger hon till tidningen.
   Hon hänvisar till att det kommit förtydligande av vilka aktörer som inte får fotografera i förskolan och att 
externa fotoföretag ingår där.
Även om man tidigare löst problemet genom att barnen med skyddad identitet inte varit med på bilderna är det 
inte hållbart i längden menar Marie Gerdin. Hon förklarar att det blir tydligt att det fi nns barn med skyddad 
identitet om de år efter år inte är med på gruppbilderna.
   (Borås Tidning/Expressen)

   Skolinspektionen har under tre år besökt fl era hundra förskolor, både kommunala och fristående. Man har 
observerat förskolans dagliga verksamhet inom fl era tematiska områden och intervjuat över tusen förskollärare, 
hela arbetslag och förskolechefer. Man har även intervjuat huvudmän för kommunala och enskilt drivna för-
skolor. Den stora förskoleenkäten som går ut till föräldrar och förskolepersonal varje termin har hittills besva-
rats av fl er än 14,000 pedagogisk personal i förskolorna och fl er än 75 000 föräldrar med barn i förskolan.
   Sammantaget har Skolinspektionen samlat mycket kunskap om hur förskolan fungerar i dag som man nu vill 
dela med sig av. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och pedagogikprofessor Ingrid Pramling 
Samuelsson deltar. 
   Konferensen ges på fyra orter
   13/11 i Malmö, Clarion Hotel & Congress Malmö Live
   17/11 i Stockholm, Stockholm City Conference Centre
   20/11 i Göteborg, Folkets hus, Draken
   22/11 i Umeå, Folkets hus
   
   Information, program och anmälan:  www.skolinspektionen.se/forskoledagen



Så kan förskolor bli bättre på inkludering

Växtvärk på lärarprogram

Hygienveckan startar

Nästa FSO-Nytt kommer den 22 september!

   Fortbildning, handledning och en plan som går att följa upp. Det är några av forskaren Johanna Lundqvists 
råd för inkluderande arbetssätt.
   Johanna Lundqvist, lektor i specialpedagogik, har studerat vägen från förskola till skola för barn i behov av 
stöd och deras kamrater. Hennes avhandling, som kom 2016, visar att en del förskolor brister i sitt arbete med 
inkludering.
   Vad beror det på?
   - Det behöver inte nödvändigtvis bero på personalen, det är själva ramfaktorerna som påverkar och styr. 
Förskolechefer behöver tänka på att ge sin personal goda förutsättningar att tillgodose barns olika behov: att 
barngrupperna på de inkluderande förskolorna inte blir för stora och att personal erbjuds fortbildning om inklu-
derande undervisning och arbetssätt.
   Vad har du för råd till förskolechefer när det gäller inkludering? 
   - De behöver värna att kunskaperna om inkluderande arbetssätt och stödinsatser fördjupas. Det kan ske genom 
fortbildning men också genom att personal som arbetar på inkluderande förskolor möts och delar erfarenheter 
med varandra. Personalen behöver också ha tillgång till rådgivning och handledning från exempelvis en special-
pedagog så att de tillsammans kan planera, genomföra och utvärdera det inkluderande arbetet och förebygga 
exkludering.
   (Chef&Ledarskap)

   För få lärare, minskat antal undervisningstimmar och tilldelade resurser som inte används. I en anmälan riktas 
kritik mot hur förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet sköts.
   I en JO-anmälan från februari uttrycks stor oro över bristerna på förskollärarprogrammet. Skrivelsen är förfat-
tad av Anita Hussénius, föreståndare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet, som menar att 
lärarbristen är så pass stor att den får konsekvenser för studenterna.
   - Min förhoppning var att man skulle se allvarligt på de kvalitetsbrister som fi nns. Bakgrunden till den här 
anmälan grundar sig i ett studentärende, där en student inte fi ck någon handledning alls på ett år under sitt exa-
mensarbete, trots upprepade påstötningar till studierektor. Att göra en JO-anmälan kan förstås uppfattas som en 
ganska drastisk åtgärd, men kan ses som en signal om att något faktiskt måste göras omgående och att det inte 
är acceptabelt att studenter drabbas på det sätt som varit fallet, säger Anita Hussénius.
   (Ergo)

   Drygt 330 förskolor i 40 olika kommuner har hittills anmält sig 
till invigningen av Hygienveckan i Västra Götaland som invigs i 
Slottsskogen i Göteborg den 18 september klockan 10. Årets invig-
ningstalare är kommunalrådet David Lega och allsången leds av 
pedagogen Sofi e Arfvidson.
   På programmet står bland annat sång och dans till förra årets stora 
hitlåt ”Alla tvättar händerna”. Förutom sång och dans så släpper 
man loss med Mini-Röris, skapar konst med handavtryck, och tand-
vården fi nns också på plats för att lära ut allt om tandvård.
   Hygienveckan är en årlig kampanj som sedan 2009 arrangeras 
under vecka 38 i Danmark, och sedan 2011 även i Sverige. Det är 
den danska föreningen Rådet for Bedre Hygiejne (Rådet för Bättre 
Hygien) som står bakom initiativet. Syftet med kampanjen är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktigt 
det är med bättre hygien. Årets tema under Hygienveckan är Hygien – vi jobbar på det.


