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   Efter förslag från SKL har regeringen gett Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisbered-
skap i skola och förskola. Många kommuner efterfrågar ett sådant stöd.
   - Det fi nns i dag ingen myndighet som på nationell nivå löpande arbetar med krisberedskap inom skolan. Barn 
och elever är väldigt utsatta vid en kris. Det är efterlängtat att Skolverket får rollen att ge skolan stöd i dessa 
komplexa och svåra frågor, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.
   - Det är ytterst angeläget att skolledningen har kunskap om hur de ska agera vid en kris och att det fi nns en 
konkret planering för hur skolan ska arbeta med säkerhet och krisberedskap, säger Per-Arne Andersson.

   - Barnens och personalens säkerhet ska självklart alltid komma i första rummet. 
Redan i dag ställs detta krav i både skollagen och arbetsmiljölagen. FSO delar SKL:s 
uppfattning att detta är ett angeläget arbete, därför har FSO sedan 2013 arbetat med 
att utbilda huvudmän, både offentliga och privata, i inrymning och sedan 2015 er-
bjuder FSO utbildning och stöd i SSA (systematiskt säkerhetsarbete). Från FSO:s sida 
välkomnar vi alla förslag kring stödjande arbete som bidrar till en säkrare och tryg-
gare miljö för både barn och vuxna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   En förskola i Västsverige har förbjudit barnen att leka krigslekar. Personalen ansåg att barnens beteenden blev 
för destruktiva och stoppade därför lekarna.
   - Det var att barnen faktiskt lekte det utan att själva förstå vad det var som de lekte, säger en förskollärare till 
Sveriges Radio P4.
   Efter att under en tid ha observerat barnen, och bland annat sett att de yngre barnen tog efter de äldre, beslu-
tade pedagogerna att införa förbudet mot krigslekar.
   - Det byggs vapen, man skjuter och låtsas dö och då började vi prata om att det faktiskt fi nns barn på vår för-
skola som faktiskt har varit med om det på riktigt så det var där vi tog ställning.
   Förbudet har redan efter några veckor gett resultat.
   - Vi märkte ganska snabbt ett bättre klimat och en trevligare lekmiljö där barnen leker konstruktiva lekar, 
säger förskolläraren till SR P4.
   Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik, tycker dock att krigslekar bland barn är ett naturligt inslag och 
att ett förbud inte är rätt väg att gå.
   - Barn leker väldigt många olika lekar, en del är lugna, andra äventyrliga. Ofta leker de sådant som de varit 
med om, sådant de sett på TV eller som sker hemma. Jag ser krigslekar som ett naturligt inslag, säger han till P4 
Halland. 
   Leken kan vara en form av bearbetning, eller en äventyrlighet, säger han.
   - Detta skiljer sig från bråk, för i leken kan man se på ansiktsuttrycken att de skrattar ofta och att de inte 
slår varandra. Ibland missuppfattar vi leken som ett bråk, och generellt sett tycker jag det är en lek som ska 
uppmärksammas och kanske till och med uppmuntra till viss del. 
   (SR P4 Halland)



Regeringens förslag ett brott mot grundlagen?

Förskolegårdarna krymper i nya stadsdelar

Barn som vistas ute klarar sig bäst

   Regeringens föreslagna vinstbegränsning bryter mot svensk grundlag och med all sannolikhet mot EU:s rät-
tighetsstadga. Det är anmärkningsvärt att det inte har kommenterats i Reepaluutredningens 850 sidor tjocka 
betänkande eller regeringens lagrådsremiss.
   Enligt 2 kap. 17 § Regeringsformen gäller sedan 1994:
   Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna 
intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.
   Efter att ha analyserat rättsläget kan vi inte komma till annan slutsats än att regeringens förslag strider mot 
rätten till näringsfrihet. Denna grundlagsreglering är överordnad ”vanlig” lagstiftning. Den föreslagna vinstbe-
gränsningen kan därför inte genomföras.

   Det skriver Anders Thorstensson, chefsjurist på Svenskt Näringsliv, och Jan-Mikael Bexhed, advokat, i en 
debattartikel i Dagens Samhälle och Svenska Dagbladet.
   Läs hela debattartikeln:  http://bit.ly/2DAY9hU

   Lekytan för förskolebarn krymper i Stockholm. Utsläppsgårdar och små stängslade gårdsytor har blivit norm i 
nya täta stadsdelar.
   - Vi behöver regler för både storlek och kvalitet på förskolegårdarna, säger Helena Friman från nätverket 
Bums, Barns utemiljö i Stockholm, som tillsammans med arkitekten Elisabeth Edsjö i fl era år har kartlagt för-
skolegårdarna i stadens nya stadsdelar..
   Någon ljusning syns inte heller bland förskolegårdar i stadsdelar som fortfarande ligger på ritbordet. Enligt 
barnkonsekvensanalysen av nya Slakthusområdet har ingen av förskolorna en lekyta i närheten av rekommen-
derade 3.000 kvadratmeter.
   - Det blir bara 10 kvadratmeter per barn, inte 40 som rekommenderas av Boverket. Lekytorna ligger dessutom 
på bostadsgårdar dit solen inte når och gården delas med de boende och det blir lätt konfl ikter, säger Elisabeth 
Edsjö.
   Flera kommuner i landet försöker stoppa utvecklingen mot allt mindre gårdar genom att införa minimigränser 
och lekvärdesfaktorer när man planerar nya områden. Men Stockholms stad saknar riktlinjer och enligt nätver-
ket Bums är barnkonsekvensanalyserna som ibland görs inför bostadsprojekt inte tillräckliga, särskilt som de 
inte följs.
   - Vi vill att Stockholms stad inför riktlinjer för både storlek och kvalitet på förskolegårdarna. Det fi nns många 
bra exempel runt om i landet, både Malmö och Järfälla har riktlinjer som de modifi erat efter sina behov och 
förutsättningar, säger Elisabeth Edsjö.
   (Dagens Nyheter)

   Att barn ska vistas utomhus under mestadelen av sin förskoletid är kanske en självklarhet i Sverige, men det 
har inte varit det i Finland. 
   Den svenska förskolemodellen Ur och Skur har kommit till användning i fi nska Jakobstad, och i Sverige visar 
ny forskning att modellen har en inverkan på barnens inlärning.
   - Resultaten är entydiga när det gäller motorik och koncentrationsförmåga. Barn som vistas på en naturrik 
gård är bättre i allt, säger professor Patrik Grahn vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
   Forskningen visar att barn som vistas ute i naturen är starkare, friskare och har bättre koncentrationsförmåga 
än barn som inte vistas ute i naturen. De visar även mer empati och det är dubbelt så vanligt med bristande kon-
centrationsförmåga på andra förskolor.
   Professor Patrik Grahn har gjort studier på detta ända sedan 1995 och tycker att resultaten är tydliga.
   - Det är tydligt att barn måste ha det varierat. Får barnen inte leka tillräckligt varierat har det en tydlig inver-
kan på dem.  
   (SVT Nyheter/Uutiset)



Utmattning bland skolledare ska undersökas

#pressatläge: Berättelser från förskolan ska påverka politiken

Går det att förebygga matallergi?

Nästa FSO-Nytt kommer den 9 februari!

   Hur har rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer det på jobbet egentligen? Hur stor andel av dem visar 
tidiga tecken på att utveckla utmattningssyndrom? Och hur ser de själva på sin arbetssituation och möjligheter-
na att förbättra den? Det har en grupp forskare fått anslag från AFA Försäkring för att undersöka.
   Forskningen om arbetsmiljön i skolan har hittills handlat mest om lärarna, som är den klart största yrkesgrup-
pen. Bland lärarna är andelen som är sjukskrivna på grund av psykiska besvär högre än genomsnittet på arbets-
marknaden.
   Om skolledarnas situation fi nns det mindre forskning, även om de också ligger ganska högt när det gäller 
sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.
   - Skolledarna har faktiskt blivit lite bortglömda, säger forskaren Roger Persson, Institutionen för psykologi , 
Lunds universitet.
   Den nya studien ska göras i samarbete med Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, och Arbets- 
och miljömedicin vid Lunds universitet. En grupp skolledare ska vid två tillfällen under 2018 och 2019 svara 
på frågor om bland annat arbetsmiljö, hälsa och möjligheterna att skapa balans mellan lönearbete, hem- och 
familjesysslor, fritidsaktiviteter och vila.
   Forskarna hoppas nå cirka 4.000 skolledare med enkäten. Tanken är att få en bild av andelen skolledare som 
visar tidiga tecken på utmattning.
   (suntarbetsliv.se)

   Sammanslutningen Förskoleupproret vill väcka politikernas uppmärksamhet vad gäller situationen i försko-
lan. Via ett formulär och under hashtaggen #pressatläge samlas berättelser i sociala medier.
   - Barngrupperna är för stora och arbetsbelastningen för hög. Det ser likadant ut i hela landet, säger Anki Jans-
son, en av initiativtagarna.
   Inspirationen till att samla berättelser under en hashtag kommer från #metoo-uppropen. Men att synliggöra 
problem inom förskolan är något Förskoleupproret sysslat med sedan starten 2013.
   - Under alla de här åren har vi fått in berättelser. Vi har tagit med dem till politiker och andra med makt att 
förändra. Men tyvärr får vi ofta höra att vi i förskolan bara gnäller. Många som arbetar i förskolan biter ihop 
för att kulturen är sådan. Om inte vi som arbetar i verksamheten kan säga hur det är, hur ska det då kunna bli 
bättre? frågar sig Anki Jansson, som anser att personalen måste må bra för att barnen ska kunna få en bättre 
verksamhet.
   Vad vill ni konkret uppnå?
   - Vi hoppas att det blir uppmärksammat. Vi vill att det ska bli en likvärdig förskola i hela landet, det ska inte 
spela roll var du bor för hur bra verksamheten är och vilka villkor som gäller. Förskolan och även skolan blir 
som en slagpåse i politiken. Alla vill in och tycka, men man lyssnar inte på professionen. Nu har ju till exempel 
regeringen satsat pengar på minskade barngrupper, men det är inget vi märker av i verksamheten.
   (Lärarnas tidning)

   I veckan har Livsmedelsverket experter inom barnallergi, celiaki och nutrition träffats för att diskutera vad 
forskningen säger kring introduktion av mat till små barn. Går det att förebygga allergi och överkänslighet mot 
mat, och i så fall hur?
   Under de senaste åren har fl era nya studier publicerats som undersökt aktiv introduktion av vanliga "allergi-
framkallande" livsmedel som jordnötter och ägg, och om det minskar risken att utveckla allergi hos barn. Även 
studier om introduktion av gluten och utveckling av celiaki (glutenintolerans) har publicerats.
   - Vi följer den nya forskning som kommer, och mot bakgrund av de nya rönen arbetar vi nu med en översyn 
av råden om när man ska börja ge viss mat till spädbarn, och hur. Utifrån den ser vi om det fi nns anledning att 
ändra de nuvarande råden, säger Ylva Sjögren Bolin, nutritionist och immunolog på Livsmedelsverket.


