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   Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar 
med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demo-
kratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på 
goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där 
barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrunds-
uppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras 
mer i arbetsgrupperna.

   Granskningens viktigaste resultat:
   Förskolans personal är väl medveten om sin roll som förebilder för 
barnen
   Det fi nns goda möjligheter för barnen i de fl esta av de granskade verk-
samheterna att tillägna sig normer och värden genom konkreta upplevel-
ser. Personalen visar ofta stor omsorg om barnen, uppmuntrar ”goda” 
handlingar och synliggör normer och värden genom sitt eget förhållnings-
sätt.

   Det demokratiska arbetssättet i förskolorna håller överlag en god kvalitet
   Personalen verkar för att skapa ett gott demokratiskt klimat och ett demokratiskt arbetssätt tillämpas i de fl esta 
avseenden. Det fi nns goda möjligheter till delaktighet för barnen och de har stort infl ytande över innehållet i 
verksamheten. Ett fåtal av de granskade förskolorna behöver utveckla det demokratiska arbetssättet. Endast en 
av dessa behöver specifi kt utveckla barns förutsättningar till ett reellt infl ytande, stimulera barnen att göra egna 
val av aktiviteter och möjlighet att förstå andra.
   Läs mer och ladda ned publikationen här:  http://bit.ly/2rUnmOQ

   FSO har tecknat ett nytt samarbetsavtal med dataföretaget Hogia.
   Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlös-
ningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter i stället för 
på krånglig och tidskrävande administration. Hogia erbjuder allt från 
bokförings- och löneprogram för det mindre företaget till kompletta 

helhetslösningar för exempelvis förskolor, föreningar, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor. Hogia 
har även molnbaserade systemlösningar inom HR och ekonomi för ett säkert, tillgängligt och automatiserat 
arbetssätt.
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om vilka tjänster och rabattsatser Hogia 
erbjuder FSO:s medlemmar.



Flerspråkiga barn skall fångas upp i förskolan

Gammalt Lego kan vara skadligt

Skolverket tidigarelägger datum för bidrag

   Var fjärde barn i Göteborgs förskolor har ett annat modersmål än svenska. Nu pågår ett projekt som skall lyfta 
fl erspråkiga barn i förskolan och underlätta skolan. 
   Projektet heter ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt med fokus på fl erspråkiga barn i förskolan” och 
har än så länge utbildat 120 pedagoger i Göteborg för att höja språknivån hos barnen. 
   I arbetet har ingått att fi lma varandra och utvärdera hur de talar med barnen, men pedagogerna har även gått 
kurser, fått läsa utbildningsmaterial och haft diskussioner. 
   - Vi har nu börjat använda mycket mer långa meningar till barnen. Det är mycket mer avancerade ord, mycket 
synonymer och vi försöker alltid benämna det vi gör, säger förskolepedagogen Caroline Rotvold på en förskola 
i Kortedala.. 
   Studier visar att barn som har fl era språk ibland kan få det svårare med läsning och skrivandet i skolan. Något 
som projektet alltså vill underlätta för barnen. 
   - Vi har bestämt oss för att det här inte skall stanna till nu utan nu har vi lärt oss någonting och nu skall vi 
använda det, säger Caroline Rotvold.
   (SVT Nyheter Väst)

   Gamla leksaker kan innehålla skadliga ämnen, visar brittisk forskning. Lego 
pekas ut som värstingen – samtidigt är det en populär leksak på andrahands-
marknaden.
   Forskare i Storbritannien har testat omkring 200 plastleksaker från folks 
hem, förskolor och second hand-butiker i jakt på skadliga ämnen, rapporterar 
BBC. Flera innehöll olika skadliga ämnen som överskred EU:s gränsnivåer.
   Legobitar från 1970- och 1980-talet innebär störst risk för skadliga ämnen, 
enligt forskningen.
   - Vi brukar säga att man ska vara försiktig med gamla leksaker som såldes före regelverken som kom i början 
på 2000-talet eftersom de kan innehålla farliga ämnen. Särskilt när man har små barn som kan stoppa leksaker i 
munnen, säger Karin Lexén generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
   De brittiska forskarna upptäckte bland annat höga koncentrationer av farliga ämnen som antimon, barium, 
brom, kadmium, krom, bly och selen.
   Hur farligt det här är för oss är svårt att avgöra enligt Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen. 
Dels vet man inte exakt vad de här ämnena gör i våra kroppar, dels vet man inte hur mycket som läcker ut från 
plasten.
   - Det är väldigt svårt att mäta det här eftersom de kan påverka oss efter lång tid. En del ämnen har i djurförsök 
visat att de påverkar förmågan att få barn, men det är svårt att mäta sådant på människor, säger Ramström.
   Det är ofta inte så att det är en enda leksak man blir sjuk av – utan problemet är man utsätts lite hela tiden och 
att det då kan ge skador på lång sikt.
   Just Lego är dessutom en leksak med lång hållbarhet enligt Linnéa Aguero, presschef på Blocket. Lego toppa-
de listan över mest sökta leksaker på sajten 2017.
   - Ska man investera i leksaker till sitt barn så är Lego något som håller sitt andrahandsvärde väldigt bra och 
det är inget slitage, säger Aguero.
   Blocket har en rekommendation för annonsörer att om det luktar starkt av plast eller är självlysande så ska 
man hellre lämna det till en återvinningscentral.
   - Man ska inte gripas av panik, men man kan se det som en försiktighetsåtgärd. Eftersom man nu vet att det 
kan fi nnas risker så skulle jag säga att ta det säkra före det osäkra och ta bort dem, säger Karin Lexén om Lego-
bitar från 1970- och 1980-talen.
   (Aftonbladet)

   De förskolor som söker statsbidrag för mindre barngrupper får ett nytt stoppdatum att skriva in i kalendern. 
Sista dag för ansökan för statsbidrag blir den 1 april före det bidragsår som ansökan avser. 



Vabruari - tips för friskare barn

Förskollärare tar större ansvar än uppdraget kräver

   I februari brukar många bli sjuka i förkylningar, infl uensa och magsjuka. Februari kallas ibland för vabruari 
för att så många föräldrar vabbar då.
   Hur länge barnet ska vara hemma från förskola eller skola varierar. Ett barn som har feber eller är så trött och 
hängigt att hen inte orkar med vanliga aktiviteter, behöver stanna hemma och ta det lugnt. En infektion läker 
oftast bättre om barnet får vila och sova ut.
   Här är några exempel på när barnet behöver vara hemma:
   • Barnet har en smittsam sjukdom som inte har behandlats eller har behandlats kortare tid än två dygn. Det 
kan till exempel vara halsfl uss. 
   • Barnet har en maginfektion med kräkningar eller diarré.
   • Barnet behandlas med någon medicin och någon vuxen behöver ge den, till exempel antibiotika eller ögon-
droppar.
   Tips för att minska risken att bli sjuk:
   • Tvätta händerna före måltider och efter toalettbesök.
   • Använd engångsnäsdukar.
   • Tvätta snuttefi lt, gosedjur och leksaker som barnet har använt.
   (1177.se)

   Trots att pedagoger i förskolan kan ha svårt att sätta ord på vad begreppet omsorg innebär tar de ofta ett an-
svar för barnens väl som går långt utöver professionskraven. 
   Det är dags att lyfta fram förskollärarnas omsorgsarbete, säger Mie Josefson, som skrivit en doktorsavhand-
ling om omsorgens innebörder i förskolan. 
   När Mie Josefson bad förskolepedagogerna att berätta om omsorg möttes hon av tystnad. Svårigheten att sätta 
ord på omsorgen rundade hon genom att i stället tala om ansvar. Då kom berättelserna, om dilemman och kon-
fl ikter, om orosanmälningar och medvetet gränsöverskridande.
   - Jag överraskades av det enorma ansvar pedagogerna gör anspråk på att ta, utöver det ansvar som de ska ha i 
sin profession. Det är ett arbete som görs, men som det inte talas om. Omsorgen är en viktig aspekt av yrket att 
skriva fram, vilket också betonas i förarbetet till den nya läroplanen för förskolan, säger Mie Josefson.
   Pedagogernas berättelser belyser spänningsfältet mellan myndighetsutövning och föräldrars integritet. Den 
gamla frågan om förskolans roll, som kompensation eller komplement till föräldrarnas fostran, speglar föränd-
ringen av förskolans uppdrag – från 90-talets familjepolitiska välfärdsprojekt till en självständig del av utbild-
ningssystemet på 00-talet.
   - Den motsättningen lever kvar i min intervjustudie, till exempel när förskolepedagoger och föräldrar hamnar 
i konfl ikt gällande barns vistelsetider eller när barn lämnas sjuka på förskolan. Enligt pedagogerna signalerar 
det att förskolan betraktas som en serviceinstans snarare än en pedagogisk verksamhet.
Förskolans arbete med omsorg sätts ibland i relation till lärandemålen, som om omsorgen sker på bekostnad av 
undervisningen. Eller så läggs ett starkt fokus på lärandet, vilket bland annat syns i några av Skolinspektionens 
granskningar av förskolans pedagogiska uppdrag. 
   - Utbildningen i förskolan ska utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 
Omsorgen är en förutsättning för lärandet. Det glömmer man när man enbart tittar på lärandemålet. Lärande 
sker i situationer där vi inte alltid förväntar oss att det ska ske, säger Mie Josefson. 
   Hon menar at förändringar i skolsystemet kräver fortsatta studier av förskolan. Som att studera vilka konse-
kvenser dessa förändringar får för förskollärarnas professionella ansvar, bland annat i relation till föräldraansva-
ret. 
   - Förskolan blir allt viktigare för hela skolan. Kvalitet, ansvar och integritet är frågor som är viktiga. Liksom 
att säkerställa att respekten för förskollärarnas yrke är hög, påpekar Mie Josefson.
   (Stockholms universitet)



Inspirationsdag inför hygienveckan i höst

Ny samarbetspartner II

Utbildning för språk-, läs- och
skrivutvecklare i förskolan

Nästa FSO-Nytt kommer den 23 februari!

   HYFS-Hygiensjuksköterska i förskolan/Smittskydd Västra Götaland arrangerar i samarbete med miljöenheten 
i Lerum och Länsstyrelsen en inspirationsdag inför årets hygienvecka vecka 38.
   Program:
   - Introduktion till hygienveckan 2018 Lars Münter från Rådet för bättre hygien i Danmark.
   - Nudging - gör det rätta till det lätta! Erik Nygren, RISE Research Institutes of Sweden.
   - Cleaning Innovation - miljösmart och rent! Erik Nygren, RISE Research Institutes of Sweden.
   - Senaste kring hygien från Essity och Tork Karin Öjersjö, Essity (tid SCA).
   - Hygien på boenden Lotta Osbeck, Vårdhygien SU.
   - Goda exempel från kommuner som deltagit i hygienveckan Kungälv, Öckerö och Trollhättan.
   Målgrupp: 
   Alla som arbetar med och eller ansvarar för hygien och smittskyddsfrågor inom miljö-och hälsa, folkhälsa, 
smittskydd, barnhälsovård, förskola, skola, äldreomsorg, boenden m.fl .
   Tid: Tisdagen den 6 mars 2018, klockan 10.00–15.30 Obs! lunch ingår inte.
   Plats: Hörsalen på Länsstyrelsen Stora Badhusgatan, Göteborg.
   Kostnad: Inspirationsdagen är kostnadsfri.
   Anmälan via mejl till: marianne.l.bengtsson@vgregion.se

   FSO har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Vikarieförmedlingen.
   Vikarieförmedlingen hyr ut och rekryterar personal inom förskola 
(barnskötare, måltidsbiträden, kock). Vikarieförmedlingen kan hjälpa till 
med allt från akut personalbrist på morgonen till en mer långsiktig rekry-
tering. Vi kan även hjälpa till med rådgivning av specialpedagog samt 
anordnar kompetenshöjande utbildningar och seminarium för personal 
inom förskola. Vikarieförmedlingen sitter i centrala lokaler i Göteborg 
och kommer gärna och besöker er för att få en bättre förståelse om er förskolas behov.
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om vilka tjänster och rabattsatser Vika-
rieförmedlingen erbjuder FSO:s medlemmar.

   Huvudmän har nu möjlighet att ansöka om utbildningsplats för en eller fl era språk-, läs- och skrivutvecklare i 
förskolan. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet.
   Genom att ge huvudmän och förskolechefer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet kan en språk-, läs- och 
skrivutvecklare vara en viktig resurs i att främja alla barns språk- och kunskapsutveckling. Utbildningen hålls 
av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) och pågår under ett år.
   Utbildningen fokuserar på följande områden: Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete; Systematiskt kvalitets-
arbete; Identitet och jämställdhet; Att leda samtal; Modeller för skolutveckling.
  Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildnings-
tillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) 
bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna vid de tillfällen som består av två 
dagar. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvud-
mannen för.
   Ansökan är öppen 5 februari till 2 mars. Det är huvudmannen som gör ansökan.
   Läs mer här:  http://bit.ly/2GX1Oof


