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   Ansvariga huvudmän för förskolor missar ofta viktiga delar i styrningen av kvaliteten i förskolan. Ofta an-
vänds endast kvantitativa metoder för att utvärdera om förskolorna uppfyller de mål som fi nns i den nationella 
läroplanen. Det visar Skolinspektionens granskning av huvudmäns styrning av förskolan. 
   Skolinspektionen har granskat hur 29 ansvariga huvudmän arbetar med att styra och stödja förskolorna att nå 
de mål som fi nns i den nationella läroplanen.
   - När huvudmän ska redovisa resultat från förskolan lägger de ofta stor vikt på vad vårdnadshavare svarar i 
enkäter och uppgifter om exempelvis personaltäthet och andel högskoleutbildad personal. Men det är inte till-
räckligt för att veta om barnen faktiskt får lära sig och utvecklas enligt de nationella mål som fi nns i läroplanen, 
säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.
   Resultatet visar att det fi nns ett stort behov av att huvudmännen utvecklar vissa delar av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Ofta saknas diskussioner om vilka mål som fi nns och hur de ska uppfyllas. Det kan handla om 
att undersöka om barnen på förskolorna har utvecklat sina förmågor utifrån det som står i läroplanen och om 
verksamheten har lett till att barnen har utvecklats. När den typen av utvärdering saknas blir det svårt att exem-
pelvis fatta beslut om förbättringsinsatser utifrån vad barnen har för behov.
   - Huvudmännen behöver skaffa sig bättre kunskap om vad de nationella målen innebär och utgå från dem när 
de sätter egna mål för förskolan. De behöver också se till att förskolechefer och förskollärarna får tillräcklig 
kompetens för att följa upp och utvärdera hur väl målen uppfylls säger Helén Ängmo.   

   Ska förskolechefer kallas rektorer? Ja! svarar Lärarförbundet på ett förslag som just har varit på remiss. Nej! 
säger Lärarnas riksförbund och Skolverket. Ett förslag om en obligatorisk, men kort, utbildning för förskole-
chefer splittrar också remissinstanserna.
   Utredaren Björn Åstrand ska på regeringens uppdrag föreslå åtgärder för att ge lärare, förskollärare, rektorer 
och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. Ett delbetänkande har nu varit på remiss.
   Utredningen föreslår bland annat att även förskolechefer ska kallas rektorer. Det saknas starka skäl för att 
kalla skolledare på olika nivåer för olika saker, anser utredaren.
   Lärarförbundet har länge velat ha ett titelbyte och är i sitt remissvar mycket positivt till förslaget.
   Sveriges skolledarförbund och Göteborgs universitet ställer sig också på utredarens sida. Men fl era tunga 
remissinstanser är negativa. Dit hör Friskolornas riksförbund, Skolverket och Lärarnas riksförbund. Skolverket 
ser förskolechef som en inarbetad titel som bör behållas och ser enligt remissvaret en risk för att ”de olika an-
svarsområden som en förskolechef respektive rektor faktiskt har blandas samman”.
   I delbetänkandet föreslås också att förskolechefer, liksom dagens rektorer, ska gå en obligatorisk befattning-
sutbildning. För rektorer i skolan är en sådan utbildning 30 poäng. För förskolecheferna föreslås i stället 7,5 
poängs utbildning.
   Även här spretar åsikterna från remissinstanserna. Det fi nns visserligen ett brett stöd för krav på en befatt-
ningsutbildning. Men Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund och Skolverket med fl era gör en tydlig tumme 
ned för en utbildning på 7,5 poäng.
   (Lärarnas tidning)



Statsbidrag att söka 2018

Därför bör förskolorna skippa sockret

Sista chansen att lämna synpunkter på läroplanen

Kritik mot kvalitetsgranskning

   Huvudmän som driver förskolor och skolor kan ansöka om statsbidrag för att utveckla verksamheter och fort-
bilda personal. Även organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om bidrag. Syftet med 
bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen.
   Huvudmän i fria förskolor kan söka följande statsbidrag:

   Statsbidrag för Läslyftet i förskolan, ansökningstid 1 januari-1 februari 2018.
   Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder, ansökningstid 15 januari-15 februari 2018.
   Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan, ansökningstid 1 april-2 maj 2018.

   Mer information hittar du här:   https://www.skolverket.se/statsbidrag

   Övervikt och fetma är ett ökande problem. Ett sätt att bromsa utvecklingen är att jobba förebyggande genom 
att ge barn bra vanor i vardagen, menar Anna-Karin Quetel på Livsmedelsverket i Uppsala.
   - Vi ger rådet att inte servera saft, läsk, godis och bakverk. Skolor och förskolor har en jätteviktig roll i arbetet 
för bra matvanor och en hållbar samhällsutveckling. Där behöver vi hjälpas åt, se till att det blir lätt att välja 
hälsosamma och hållbara val, säger Anna-Karin Quetel som är nutritionist på Livsmedelsverket.
   I fjol förtydligade Livsmedelsverket sina råd om socker i skolan, men få kommuner tycks ha en uttalad policy. 
Det är i stället upp till förskolorna själva – vissa serverar sötsaker ibland medan andra är väldigt restriktiva.
   (SVT Nyheter)

   Fram till på söndag den 19 november kan alla som vill läsa och lämna synpunkter på Skolverkets utkast till 
reviderad läroplan för förskolan.
   Läs förslaget och lämna synpunkter här:  http://bit.ly/2yJTBmH

   Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och prob-
lem, men generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt.
   Förskolan är inte överallt så bra som den borde vara. Om sorgen om barnen fungerar vanligen fi nt, men inom 
undervisningen brister det på många håll. Problem fi nns på alla nivåer; från huvudmän som inte hittar metoder 
att styra och följa upp arbetet, till personal på enskilda förskolor som inte vet hur de ska utföra sitt pedagogiska 
uppdrag – eller inte ges tid att planera, utvärdera och utveckla arbetssätten. Det är några resultat av Skolinspek-
tionens första stora nationella granskning av kvaliteten inom förskolan, skriver forskolan.se.
   - Den generella bilden är inte oroande, men skillnaderna mellan förskolorna är det. Alla barn får inte den un-
dervisning de har rätt till. Verksamheten är inte likvärdig, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspek-
tionen.
   Granskningen är ännu inte avslutad, men resultaten har redovisats efter hand – och redan fått mothugg. För-
skollärare har tyckt att kraven är för många och svåra att nå och att Skolinspektionen lägger för mycket fokus 
på brister och problem. De befarar att kritiken kan leda till en negativ spiral, som när skolan plågades av dåliga 
Pisa-resultat.
   - Om det fi nns en sådan risk måste man ändå vara medveten om att förskolan numera är en del av utbildnings-
väsendet. Det kan tyckas att kraven på förskollärarna är höga, men så är det för alla lärare. Läroplanen har 
många mål och det kan fi nnas spänningar mellan vissa av dem. Det är upp till professionen att vara påläst, tolka 
och prioritera. Ett gott lokalt arbete räcker långt – vi ser ju att vissa förskolor lyckas bra, säger Helén Ängmo.
   Läs hela artikeln:  http://forskolan.se/skolinspektionen-svarar-pa-kritiken/
   (Forskolan.se)



Olikheter mellan förskolor i arbetet med särskilt stöd

FSO tecknar nytt samarbetsavtal

Uppdaterad blankett

Slutspurt för bokningar till FSO-dagen

Nästa FSO-Nytt kommer den 1 december!

   Det fi nns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräck-
ligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar Skolinspektionens 
granskning av 35 förskolor. 
   - Alla barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Men på många av de förskolor vi har besökt 
har personalen inte en gemensam syn på vad särskilt stöd innebär och vad arbetet innefattar. Barnen riskerar då 
att få sämre möjligheter att lära sig och utvecklas, säger Anna Gabrielsson, utredare på Skolinspektionen.
   På två tredjedelar av de granskade förskolorna behöver arbetet med barn i behov av särskilt stöd utvecklas. 
Ofta saknas arbetssätt för att undersöka och analysera barns stödbehov samt för att dokumentera, följa upp och 
utvärdera stödinsatser. Det innebär en risk att förskolan inte kan säkerställa att stödinsatser motsvarar barnets 
behov, till exempel i form av bilder, tecken eller annan stöttning i lek och socialt samspel.
   Det varierar mellan förskolorna ifall det fi nns rutiner för arbetet med särskilt stöd och hur de i så fall ser ut. 
På de förskolor där arbetet fungerar väl fi nns det vanligtvis implementerade rutiner. På dessa förskolor har även 
personalen kunskap om och en gemensam förståelse för vad uppdraget att arbeta med särskilt stöd innebär.
   Förskolecheferna har i de fl esta fall kunskap om vilket ansvar de har för att verksamheten är utformad så att 
barn får det stöd de behöver. Men cheferna ger inte alltid personalen tillräckliga förutsättningar för att genom-
föra arbetet i praktiken. Till exempel behövs vägledning och kompetensutveckling.
   Vid granskningen besökte Skolinspektionen 35 förskolor under två dagar. Under besöken genomförde inspek-
törerna intervjuer med förskolechefer och personal. De gjorde även observationer med fokus på hur personalen 
arbetar för att skapa förutsättningar för alla barn att delta i verksamheten.

   Läs eller ladda ned hela rapporten här:   http://bit.ly/2zMdTfx

   FSO har tecknat ett samarbetsavtal med företaget ILT 
Inläsningstjänst. ILT Inläsningstjänst erbjuder läromedel, 
studiestöd och berättelser i ljudform samt lärspel, utbild-
ningar och tester för kartläggandet av dyslexi.
   Tjänsten Polyglutt ger förskolor tillgång till ett stort di-
gitalt utbud av noga utvalda bilderböcker. Tjänstens unika 
egenskap är att många av böckerna fi nns inlästa på upp 
till tio olika språk, utöver svenska, som barnen kan lyssna på. Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med 
litteraturpedagogen Agneta Edwards som har gjort urvalet av bilderböckerna.

   FSO har uppdaterat blanketten för vårdnadshavares godkännande av användande av personuppgifter vid 
exempelvis fotografering i förskolan. Blanketten fi nns att ladda på FSO:s hemsida, bland de lösenordsskyddade 
sidorna. Blanketten är inte avsedd att skickas ut, utan bör fyllas i på förskolan tillsammans med vårdnadsha-
varna.
   Observera att blanketten åter kommer att uppdateras i maj nästa år, då EU:s Dataskyddsförordning träder i 
kraft och då ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL).

   Nu fi nns det bara ca 50 platser kvar till FSO-dagen den 27 april 2018 och 45 platser till Rikskonferensen för 
förskolechefer den 26 april. Skynda skynda att boka för att vara säker på att få en plats - snart är det fullbokat!


