
Har du en fristående förskola
och vill söka statsbidrag? 

Förskolan bra för barnens hälsa

Svensk förskola står sig stark

DATE lärmaterial för förskolan

   6 oktober 2017

   Nu är det dags för din organisation att bli användare i e-tjänsten för statsbidrag för att ni ska kunna göra er 
ansökan. Skolverkets rekommendation är att ni gör det så snart som möjligt. Kommunala förskolor är redan 
användare i systemet via sin kommunala huvudman. Se vad du behöver göra inför att ansökan öppnar.
   Gå till denna länk och läs mer:  http://bit.ly/2fTy67Q

   Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi har sammanställt nordisk forskning om hur barn påver-
kas av att gå i förskola. Barn som går i förskola har en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner, framför 
allt öroninfl ammationer, än barn som stannar hemma eller går hos dagmamma. Förskolebarnen får också bättre 
skolresultat i språk och matematik och har högre inkomst och högre utbildningsnivå i vuxen ålder än de som 
inte har gått i förskola. Mest effekt syns på barn i familjer med lägre socioekonomisk status.
   Resultaten är i linje med tidigare studier, men det här är första gången det har gjorts en sammanställning av 
vetenskapliga studier av hög kvalitet som ger ett entydigt resultat.
   - Det här är ett mer defi nitivt svar på att förskola är till nytta för barnen, säger Sven Bremberg, docent i social-
medicin och huvudförfattare till sammanställningen.
   (Förskolan)

   I den senaste Education at a glance, en global statistik årsbok om utbildning, sticker Sverige ut på fl era punk-
ter. Sverige har till exempel ett av de mest påkostade förskolesystemen i hela OECD, med en lärartäthet som få 
länder slår.
   (Svenska Dagbladet)

   DATE lärmaterial fi nns nu från förskola till gymnasiet. Materialet syftar till att göra barn och elever delaktiga 
i tillgänglighetsarbetet på skolan, skriver Specialpedagogiska skolmyndigheten.
   - Att göra lärmiljöer tillgängliga och att arbeta aktivt med likabehandlingsfrågor gynnar alla barn och elever, 
säger Karin Kjellberg på Funktionsrätt Sverige, projektledare för DATE Nya målgrupper.
   - Tre helt nya lärmaterial har tillkommit: Förskolan 0-5 år, Grundskolan förskoleklass-årskurs 3 samt för 
Gymnasiet. Nya DATE lärmaterial lanserades i samband med konferensen Lyckas i lärandet i mars 2017 i 
Stockholm. Vi i projektet DATE Nya målgrupper fanns sedan på plats på alla fem konferensorter under våren. 
Vi fi ck fi n respons på presentationen av materialet det är fortsatt stor efterfrågan och vi har behövt trycka fl er 
exemplar av samtliga fyra material, berättar Karin.
   (Specialpedagogiska skolmyndigheten)



Omsätt forskning om autism till praktik i förskolan

”Sluta att stänga av barn från förskolan”

Glöm inte att anmäla dig till FSO-dagen 2018!

   Kompetensutveckling i kombination med coachning för all personal, systemstöd och ett bra stöd från försko-
lechef ger förutsättningar till en god implementering av ett forskningsbaserat arbetssätt kring barn med autism-
spektrumdiagnos (ASD).
   Det konstaterar Lise Pettersson-Roll, som är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hon 
har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografi sk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för im-
plementering av mångsidiga program (EIBI) i svensk förskola. Kort sagt, de ville se hur det fungerar att imple-
mentera EIBI i verkligheten.
   I studien, där de gjort deltagande observationer, använt fokusgrupp och intervjuat resurspedagog, habilitering 
och föräldrar till barn med ASD som går på olika förskolor, fann de både inbyggda styrkor och svårigheter i det 
svenska systemet.
   En stor styrka är att det fi nns en hög grad av inkludering i svensk förskola, sett ur ett internationellt perspek-
tiv, vilket är viktigt för att skapa delaktighet. Ett av de inbyggda hindren i arbetsvardagen är att resurspedago-
gen, som organisatoriskt tillhör förskolan men erhåller handledning från habiliteringen, kan hamna vid sidan av 
förskolans arbetslag och inte bli delaktig i planeringen runt barnet.
   - Det behöver inte vara så, men det är en inbyggd risk att den som arbetar närmast barnet inte blir betraktad 
som en del av personalen och därför står utanför. Och det skapar ju en besvärlig situation – ska man få till en 
inkluderande miljö med mål för barnet kopplade till målen för förskolan, behöver resurspersonen och fl era i 
arbetslaget aktivt vara med i planeringen, betonar Lise.
   Läs mer här:  http://bit.ly/2wYmbLi
   (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

   Barn som redan är utsatta och behöver förskolan, stängs ibland av när föräldrarna inte har betalat avgiften. 
Men kommuner som agerar så åsidosätter både skollagen och barnkonventionen, skriver forskarna Sevim Ce-
lepli och Ingrid Engdahl i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
   En undersökning våren 2017 vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet 
visar att barn regelmässigt stängs av från förskolan, då barnomsorgsräkningen inte betalas. I Stockholm blev 
exempelvis minst 22 barn avstängda under år 2016. Rutinen att stänga av barn från förskolan bekräftas i en 
mastersuppsats där åtta förskolechefer från olika kommuner i Stockholms län intervjuades om avstängning på 
grund av obetald barnomsorgsavgift.
   Samtliga förskolechefer tar upp om dilemmat att föräldrarna inte har gjort rätt för sig genom att inte betala 
avgiften, vilket skulle rättfärdiga att platsen inte tillhandahålls dem. Samtidigt menar de att det är olyckligt att 
barnet straffas på grund av föräldrarnas ansvarslöshet.  
   Flera förskolechefer har bromsat och förhindrat avstängning, exempelvis genom anmälan till socialtjänsten 
om att ett barn riskerar att fara illa och genom individuell prövning av barnets eget behov av förskola. Förskole-
chefer som inte uppfattar sig ha befogenheter påverkar inte aktivt beslutet om avstängning. Men att en prövning 
av barnets bästa i avstängningsfall är beroende av respektive förskolechef är inte rättssäkert.
   Kommuner som fråntar barn sin förskoleplats åsidosätter både skollagen och barnkonventionen. Artikel 3 i 
barnkonventionen innebär att barnets bästa ska sättas i främsta rummet. Vi har dock funnit att i avstängnings-
besluten åsidosätts ett sådant barnperspektiv och vuxenperspektivet tar över. I dagens system är det barnet som 
får ta konsekvensen när föräldrarna inte betalar avgiften. Detta är förlegade rutiner och system som inte hängt 
med i lagstiftningen, skriver artikelförfattarna.
   Läs hela debattartikeln: https://www.svd.se/sluta-att-stanga-av-barn-fran-forskolan
   (Svenska Dagbladet)

   Du som  är medlem i FSO missar väl inte att anmäla dig till FSO-dagen i Göteborg den 27 april 2018 eller 
till Rikskonferensen för förskolechefer dagen före? All information, program och anmälningsformulär fi nns på 
FSO:s hemsida! Redan är över en tredjedel av platserna till FSO-dagen bokade - skynda att anmäla dig!



FSO inför jourtider

Snabb inskolning gör föräldrarna trygga

Den svenska förskolan är bra, men...

Nästa FSO-Nytt kommer den 20 oktober!

   FSO:s jourtelefon är öppen för medlemmar för akut rådgivning varje dag året runt. Sedan den 1 oktober har 
dock kansliet beslutat att införa särskilda jourtider varje dag.
   - Vi är ett litet kansli, bara fyra personer, och vi mäktar inte med att ha jour dygnet runt. Vi har kartlagt när de 
fl esta joursamtal kommer till oss och har konstaterat att det sker på vardagar när förskolorna har stängt för da-
gen, och även ett och annat samtal på helgerna. Vi har därför valt att fokusera på att ha jourtelefonen igång då, 
när behovet är störst, och dessutom tidiga morgnar som en extra service till våra medlemmar. Vi fortsätter att ha 
jourtelefonen igång varje dag året runt, säger Christopher Buchholz, informationsansvarig på FSO.
   FSO:s jourtelefon 0708-630 224 har öppet för FSO:s medlemmar alla helgfria vardagar klockan 07.00-08.30 
och klockan 16.30 till 23.00. På lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar är jourtelefonen öppen mellan 
klockan 10.00 och 12.00.

   När föräldrarna är aktiva i inskolningen får personalen snabbare förståelse för barnet. Samtidigt transformeras 
föräldrarna till sin nya roll: den att bli förskoleförälder.
   Maria Simonsson, biträdande professor på Linköpings universitet, har i fokusgrupper med sju olika förskole-
arbetslag undersökt erfarenheter av att gå över från den traditionella inskolningen på 14 dagar till den kortare, 
föräldraaktiva.
   - Många pedagoger var främmande inför metoden i början. Men sedan var man glatt överraskad att det gick så 
bra som det gick, säger Maria Simonsson.
   Personalen tyckte att de lärde känna föräldrarna på ett helt annat sätt. I traditionell inskolning ser föräldrarna 
bara ett smalt snitt av förskolan och situationerna är ofta arrangerade för inskolningen. Med den föräldraaktiva 
metoden får föräldrarna i stället vara med i den vanliga verksamheten under en större del av dagarna, se rutiner 
och lära känna de människor som fi nns på förskolan.
   - Det gav föräldrarna en trygghet, upplevde arbetslagen. De fi ck också möjlighet att prata mer direkt med 
föräldrarna om barnet, eftersom de fanns närvarande och gick bredvid under så lång tid, säger Maria Simons-
son.
   Läs mer här:  http://pedagogiskamagasinet.se/snabb-inskolning-gor-foraldrarna-trygga/
   (Pedagogiska Magasinet)

   Sverige har fortfarande en fantastisk förskola, men den är under stark press. Det skriver Lärarförbundets ord-
förande Johanna Jaara Åstrand med anledning av den rapport som Lärarförbundet har tagit fram om tillståndet 
för den svenska förskolan.
   Framför allt är det den stora bristen på förskollärare och stora barngrupper som hotar den svenska förskolan, 
och detta leder bland annat till stigande sjukskrivningstal. Det är hög tid att lyssna på förskollärarnas varnings-
signaler, menar Johanna Jaara Åstrand och pekar på tre viktiga områden:
   - Låt barnens bästa styra barngruppernas storlek! För att förskolan ska vara utvecklande och lärorik för alla 
barn måste miljön vara trygg och sund. Enligt förskollärarna själva är de stora barngrupperna det största hind-
ret. Fortsätt minska gruppstorlekarna tills de motsvarar Skolverkets riktmärken.
   - Ta lärarbristen i förskolan på allvar! Förskollärare ligger i topp bland Sveriges bristyrken men står fortfaran-
de utanför lärarsatsningar. Både staten och huvudmännen behöver seriösa strategier för att utbilda och rekrytera 
fl er förskollärare.
   - Ta vara på förskollärarnas kompetens! Det behövs krafttag mot den stigande ohälsan bland förskollärare. 
Trots bristen tvingas förskollärare prioritera administration, städning och vaktmästeri i stället för planering och 
utveckling. Använd kompetensen rätt och gör förskolläraryrket attraktivt och utvecklande. Frigör tid och inrätta 
professionsprogram – för hela skolväsendet.
   Läs hela rapporten här:   http://bit.ly/2wnqEaV


