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   I mötet mellan barn och pedagog i förskolans vardagliga rutiner fl ätas omsorg, fostran, och lärande ständigt 
ihop. Forskaren Sara Dalgren vid Linköpings universitet defi nierar det i sin avhandling Att göra pedagogisk 
praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag som inbäddad undervisning.
   Vad handlar avhandlingen om?
   - Om det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i just vardagliga rutiner och situationer i förskolan. 
Exempelvis sång-, frukt- och matstunder och liknande. Avhandlingen baseras helt på videoinspelningar från tre 
förskolor där jag transkriberat och analyserat vad som händer i samspelet mellan barn och pedagog i vardagliga 
situationer, säger Sara.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att det i dessa möten mellan barn och pedagog sker en sammanfl ätning av omsorg, fostran, möjligt lärande 
och lite lek. En förskolelunch kan omfatta allt från måltidsnormer och språkstödjande praktik till matematik. 
Lek på en gungbräda utvecklas till att utforska fysikens lagar med tyngd- och jämnvikt. Allt det här sker i stun-
den i samspelet mellan barn och pedagoger. Det gäller även för de allra minsta barnen. Här kommunicerar peda-
goger och barn med hjälp av kropp och saker och barnen blir delaktiga utan att kunna prata.
   Läs mer här:  http://bit.ly/2AeXNur
   (Skolporten)

   Riksdagen har beslutat att företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det in-
nebär att din förening behöver ta reda på vem som är verklig huvudman och skicka in uppgifterna till Bolags-
verkets vår e-tjänst på bolagsverket.se.
   Vad är en verklig huvudman? 
   En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis en förening. En 
verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. De fl esta 
föreningar med fl er än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Men även de som inte har någon verklig 
huvudman ska göra en anmälan till Bolagsverket.
   Du anmäler på bolagsverket.se 
   Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst på bolagsverket.se. Det är alltså inte tillåtet att skicka 
in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens. På bolagsverket.se hittar du också mer 
information om vad din förening måste göra och hur anmälan går till. Anmäl uppgifterna gratis senast den 1 
februari 2018.
   Varför måste föreningen anmäla det här? 
   Enligt ett EU-direktiv måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän. Registret ska bidra till att 
upptäcka och motverka brott som penningtvätt och fi nansiering av terrorism.

   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.



Fysisk aktivitet fem dagar i veckan

Miljonregn till kultur i förskolan

Var tredje barnskötare: bemanningen för låg

   Unga rör sig för lite. Det visar en ny studie från Centrum för idrottsforskning. Och förskolan spelar en viktig
roll. – Jag anser att fysisk aktivitet ska stå på schemat fem dagar i veckan, säger barnhälsocoachen Elin Blom-
qvist till Förskoleforum.se.
   Folkhälsomyndighetens årliga rapport visar att varannan svensk är överviktig. Också bland barn ökar övervik-
ten, cirka 20 procent av barnen i 10-årsåldern beräknas vara överviktiga i dag och 80 procent av de som är över-
viktiga som barn fortsätter att vara överviktiga eller feta i vuxen ålder.
   Som bekant går mycket mat och stillastillande hand i hand med övervikt och nu visar en färsk studie från 
Centrum för idrottsforskning att barn bör ägna minst 60 minuter per dag åt pulshöjande aktiviteter. Men endast 
22 procent av fl ickorna och 44 procent av pojkarna rör sig så mycket.
   - Då jag jobbar med barn och rörelse dagligen så är jag inte förvånad, men visst är det tråkigt att läsa om. Jag 
tror att både föräldrar och pedagoger ser att barn och unga inte rör på sig tillräckligt, säger Elin Blomqvist.
   Som barnhälsocoach skulle hon gärna se en ökad medvetenhet i frågan och en större kunskap om rörelse även 
i lärarutbildningar.
   - Jag tycker att det borde stå på schemat fem dagar i veckan. Försök få alla att delta, även samtliga pedagoger. 
Vi vuxna tänker ibland inte på vad vi sänder ut för signaler. Prova att sända ut entusiasm och glädje i form av 
musik, färg och roliga lekar. Det lockar de fl esta barn till rörelse.
   
   Elins pulshöjarfavoriter i förskolan
   - Lyssna på barnen – vad vill de göra?
   - Låt barnen bygga hinderbanor som ska genomföras på olika sätt, på tå, baklänges eller två och två.
   - Låt pedagogerna tävla mot barnen i rörelse. Sätt upp en tavla med aktuella resultat, exempelvis så här 
mycket har Malin hoppat idag, så här mycket har Sixten hoppat idag.
   - Inför rutiner! Låt barnen alltid springa två varv runt huset före lunch, alltid hoppa groda till samlingen. Snart 
har det blivit en pulshöjande och välgörande vana!
   (Förskoleforum)

   Kulturrådets Skapande skola-bidrag fi nns till för att barn och elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycks-
former och för att deras möjligheter till eget skapande ska öka. Konst och kultur berikar barns och ungas liv och 
stimulerar deras nyfi kenhet, fantasi och kreativa förmåga. 
   Kulturupplevelser stärker förmågan till inlevelse och till barns och ungas sociala, intellektuella och emotio-
nella utveckling. Skapande skola-bidraget kan komplettera huvudmannens uppdrag att stimulera barnen och 
eleverna att bilda sig och växa genom estetik, kultur och skapande. 
   Nytt för bidragsomgången för läsåret 2018/2019 är att även huvudmän för förskolor kan ansöka om bidrag. 
   Skapande skola-bidraget varierar i storlek från år till år och ligger totalt mellan 170-180 miljoner kronor, av 
vilka cirka 10 miljoner avser förskolesatsningen. Tidigare år har runt 400 skolhuvudmän fått del av bidraget.
   Nästa ansökningstillfälle sammanfaller med ordinarie ansökningsperiod för Skapande skola, det vill säga 
senast den 1 februari nästa år. Då kan huvudmän för både kommunala och enskilda förskolor samt grundskolor 
söka statsbidrag för kulturinsatser för läsåret 2018/2019.
   Läs mer här:   http://bit.ly/2iNCVAq

  Allt fl er barnskötare anser att bemanningen på förskolan är så låg att det innebär en risk för barnen varje vecka 
eller mer. Det visar nya siffror från Kommunals medlemsundersökning i rapporten “Trygga famnar sökes”.
   Rapporten visar att barnskötarna i stort är positiva till sina förutsättningar att ge barnen en god omvårdnad. 
Samtidigt går utvecklingen åt fel håll jämfört med Kommunals förra medlemsundersökning. Hela 65 procent av 
barnskötarna anser att bemanningen är för låg varje vecka och allt fl er barnskötare upplever att bemanningen är 
så låg att det innebär en risk för barnen.
   Läs mer här:   https://www.kommunal.se/tryggafamnarsokes
   (Kommunal)



Våga prata om julens budskap

FSO:s utbildningar och kurser 2018

Barnskötarna lovas plats i ny läroplan

   Många förskollärare är osäkra på om de ska förmedla den religiösa bakgrunden till högtider som julen. Att 
undvika det kan leda till att en del av kulturarvet går förlorat, säger forskaren Tünde Puskás vid Linköpings 
universitet.
   Varför är förskollärarna osäkra på hur de ska göra?
   - Jag tror att det är många faktorer som spelar in. Dels är läroplanen otydlig. Det står att kulturarvet ska över-
föras från en generation till en annan men det är inte defi nierat vad som ska ingå i kulturarvet och religion 
nämns överhuvudtaget inte. Samtidigt säger skollagen att skolan ska vara icke-konfessionell, alltså att det inte 
får förekomma religiösa inslag i undervisningen. Sedan har religionsfrågor i samhället blivit synligare i olika 
debatter. Till exempel frågan om skolavslutningar kan hållas i kyrkan och debatten om religiösa friskolor.
   Spelar det någon roll om det religiösa innehållet i traditionerna ersätts av andra berättelser?
   - Ja, det gör det. Barnen blir inte religiösa av att lyssna på berättelser som står i Bibeln. Däremot går en del av 
kulturarvet förlorat om barnen inte får bekanta sig med det som ligger till grund för mycket annat i vår kultur, 
till exempel inom konst och litteratur. Vi anser att det fi nns en skyldighet att beskriva den religiösa bakgrunden 
eftersom läroplanen ger i uppdrag att överföra ett kulturarv.
   Läs mer här:   http://forskolan.se/vaga-prata-om-julens-budskap/
   (forskolan.se)

   FSO har lagt in utbildningar och kurser i kalendariet för 2018. Notera att fl era utbildningar och kurser från 
och med 2018 ligger på fasta veckor.

   Öppna utbildningar och kurser:
   Förskolechefsutbildningen - 8 heldagar, genomförs med start sista torsdagen i september i Stockholm.
   Systematiskt Säkerhetsarbete - heldag, vecka 11 (16/3) i Malmö. 
   Våga Vara Trygg - 2 heldagar, vecka 12 (22-23/3) i Göteborg. 
   Smitta, Hygien och Livsmedelslagen - heldag, vecka 45 (9/11) i Malmö. 
   
   Kurser öppna för medlemmar i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen:
   Kommunikativt ledarskap (fd Chefens huvudvärk) – heldag, vecka 10 (9/3) i Göteborg.
   Huvudmannens ansvar – halvdag, vecka 36 (7/9) i Göteborg.
   Dataskyddsförordningen - halvdag, i Göteborg och Stockholm, datum ej satt.

   Endast FSO-medlemmar:
   Huvudmannaansvar/Styrelsekurs – Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.
   Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget – Skräddarsydd kurs som riktar sig specifi kt till en förskola 
och som fokuserar på hela arbetslagets ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomförs hos beställande 
medlem.
   Kurs i någonting – Ett annorlunda namn på en helt skräddarsydd dag som genomförs på uppdrag av en eller 
fl era huvudmän.
   Systematiskt säkerhetsarbete – Skräddarsydd kurs som genomförs hos beställande medlem.

   Läs mer på FSO:s hemsida - www.ffso.se!

   Regeringen tänker verka för att barnskötare nämns som en särskild yrkesgrupp i Skolverkets nya läroplan.
Det lovade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) efter ett möte med Kommunals ordförande Tobias Baudin. 
   - I det förslag jag som utbildningsminister kommer att lägga kommer barnskötarna att fi nnas med, sade Gus-
tav Fridolin till Kommunalarbetaren.
   (Kommunalarbetaren)



Hyllningsbrev (sent omsider)Hyllningsbrev (sent omsider)
till förskolepersonalentill förskolepersonalen

God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!God Jul och Gott Nytt År!
Nästa FSO-Nytt kommer den 12 januari!

Det är sorgligt att förskolepersonal får så lite kärlek och beröm. Det är någon pliktskyldig chokladask eller 
blomma i avslutningstider. I övrigt är det mest krav. Passiv-aggressiva utfrågningar på föräldramöten: Varför 
har ni inte lärt min fyraåring att läsa? När ska ni plastsanera? GÖR NI EGEN KETCHUP? Förskolepersonalen 
är obesjungna hjältar. I sex års tid har jag lämnat och hämtat barn utan att riktigt stämma upp i den där hyll-
ningssången. Förlåt för det.

Det här borde jag ha sagt varje dag:

Tack! Tack för att jag känner mig fullständigt trygg när jag lämnar på morgonen. Ingen vet så mycket om barn 
som ni. Ni ser både individen och gruppen. Tack för att ni ser mitt barn. Ni erbjuder kramar, samtal och försik-
tiga tillrättavisningar. Ni skrattar åt min dotters skämt och blir nästan lika stolta som jag när hon säger något kul 
eller erövrar någon ny färdighet.

Tack för att ni överhuvudtaget står ut trots dålig betalning, stora barngrupper, krävande föräldrar och eviga ba-
cillhärdar. Om jag fi ck bestämma skulle ni få läkarlöner (minst), slopad karensdag året runt och full sjukpen-
ning.

Det är ni som får samhällshjulen att snurra. Ni fostrar och formar en ny generation. Ni ger föräldrar möjlighet 
att arbeta på dagarna. Ert arbete är fullkomligt nödvändigt för jämställdheten och välfärden.

Tack för alla era briljanta knep och för att ni delar med er av dem. Om jag hade en hundradel av era skills skulle 
jag var världens bästa förälder. Ni får 15 barn att somna bredvid varandra på golvet. Själv kämpar jag med att få 
två barn att somna.

Tack för att ni orkar gå ut även när det är kallt, blött och mörkt ute. Det måste vara en mardröm att klä en hel 
fl ock barn i tusentals olika klädlager. Ändå gör ni det varje dag. Ni har lärt mig allt jag kan om hur man klär 
barn för ruskväder.

Tack för att ni läser för barnen. Mina barn upptäcker nya världar, smakar på spännande ord och kommer hem 
sprängfyllda av berättelser och litteraturtips.

Tack för ert eviga tålamod med sena semesterlappar och missade utfl yktsryggsäckar. Det måste vara ett helvete 
att ovanpå allt annat behöva påminna en massa föräldrar trots mailutskick och lappar.

Ni var de första vuxna som mina barn lärde känna efter familjen. Ni gav barnen tid, trygghet, lugn och kärlek. 
Ni visade dem att världen är en fi n plats. Tack!

Manne Forssberg

   Manne är gift med Sara och pappa till Iris som är sex år gammal och Ruth som är fyra. Han jobbar som 
skribent och föreläsare. Gör Pappapodden tillsammans med Nisse Edwall. Bloggar om familjeliv, könsroller, 
träning och sina försök att bli en bättre människa.
   Här kan du läsa hyllningsbrevet och andra inlägg i Mannes blogg:   https://manneforssberg.se/


