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   Allt fl er förskolechefer får sällskap av en biträdande. Inom den kommunala förskolan har antalet biträdande 
förskolechefer ökat med 50 procent de senaste åren.
   Partsgemensam statistik från fack och arbetsgivare visar att antalet biträdande förskolechefer ökade med 50 
procent i kommunal sektor under åren 2013–2016, till omkring 500 stycken.
   Lars Svensson, Lärarförbundets expert på skolledarfrågor, tror att huvudmännen sneglar på skolorna och 
deras biträdande rektorer.
   - Det verkar som att förskolorna börjar ta över den traditionen, säger han.
   Det fi nns också en utveckling där kommunala huvudmän organiserar om sina förskolor till större enheter och 
när en enhet når en viss storlek blir det helt nödvändigt att avlasta den som är chef, enligt Lars Svensson.
   - Det blir omöjligt för en ensam förskolechef att hålla koll på allt utan hjälp av en biträdande.
   (Chef&Ledarskap)

   Efter fl era års kamp har FSO äntligen lyckats komma över domännamnet www.fso.se, och under de senaste 
veckorna har kansliet steg för steg fl yttat hemsidan till den nya domänen samt bytt ut alla e-postadresser.
   - Det har tagit ett tag, men nu äger vi äntligen den domän som vi har längtat efter i så många år. Det var tidi-
gare ett försäkringsbolag som ägde domännamnet, dock utan att använda det. När de till slut släppte äganderät-
ten blev vi omkörda av en nätrobot som la beslag på namnet, och det kom att dröja nästan ett år till innan vi fi ck 
köpa loss domänen, berättar Christopher Buchholz, informationsansvarig på FSO.
   FSO har nästan från Internets födelse har haft domännamnet ffso.se baserat på organisationens dåvarande 
namn Föräldrakooperativens Samverkansorganisation, som senare blev Fria Förskolors Samverkansorganisa-
tion, och som i dag har blivit FSO Fria förskolor.
   - De allra fl esta, vi själva inkluderade, säger ju bara FSO, och då är det ju naturligt att vi också har en hemsida 
som ligger på fso.se. Sen fi nns det ju en del människor som kallar oss för FFSO, men det beror säkert mest på 
just hemsidesadressen – och de får helt enkelt lära om nu! säger Christopher.
   När det gäller e-posten är den ett kapitel för sig. I alla FSO:s e-postadresser byts ändelsen ut, från ffso.se 
till fso.se. En annan stor förändring är att personalens namn försvinner i e-postadresserna och ersätts av deras 
initialer.
   - Jag har haft mina initialer i min e-postadress sedan jag började, och nu följer de andra efter. Flera av oss har 
rätt krångliga namn att stava och det blir lätt fel, och då kommer ju inte mailen fram. Därför gör vi det lättare 
för alla att maila till oss, säger Christopher.

   De nya e-postadresserna till FSO:s personal: Övriga viktiga e-postadresser:
   Mimmi von Troil     mt@fso.se  info@fso.se  (allmänna frågor och rådgivning)
   Catarina Ranäng     cr@fso.se  utbildning@fso.se (nformation och anmälan till kurser)
   Gabrielle Göthberg     gg@fso.se  medlem@fso.se (frågor om medlemskap)
   Christopher Buchholz cb@fso.se  fsodagen@fso.se (frågor om FSO-dagen)



Läslyftet i förskolan

Sjuktalen pressar förskolan

Kritik mot otydliga roller
i läroplansförslag för förskolan

   Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med 
stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs- och skrivutveckling samt hur 
barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.
   Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare. För att erbjuda insatsen till så många förskollärare 
som möjligt, kan samverkan mellan och inom huvudmän vara nödvändig. Om huvudmannen anser det lämpligt 
kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel barnskötare. Det ska fi nnas förskollärare i 
varje grupp.
   Läs mer på Skolverkets hemsida:  http://bit.ly/2HHAYks

   Förskollärares psykiska ohälsa har skjutit i höjden de senaste åren. De enskilda ärendena blir allt tyngre, en-
ligt Lärarförbundet.
   Kurvorna har pekat rakt uppåt i många år. Förskollärare och fritidspedagoger har legat bland yrkesgrupperna 
med snabbast växande psykisk ohälsa.
   - Vi ser att mönstret i statistiken håller i sig. Förskollärare kommer att fortsätta ligga högt, säger Ulrik Lind-
wall, analytiker på Försäkringskassan. Han hänvisar till en fördjupad analys som ska publiceras i april.
   Situationen på många av landets förskolor och fritidshem är fortsatt ansträngd, vittnar Lärarförbundets arbets-
platsombud om runt om i landet. I exempelvis Stockholm, hos landets största arbetsgivare för förskollärare, har 
barngruppernas storlek ökat det senaste året, eftersom barn till föräldralediga numera får vistas heltid i försko-
lan, berättar Johan Törnroth, Lärarförbundets ordförande i Stockholm.
   - Vi upplever fl er och tyngre medlemsärenden. Många lämnar dessutom yrket innan de blir sjukskrivna.
   Hur har Lärarförbundet Stockholm drivit frågan?  
   - Vi har i fl era år tagit upp den med politiker och tjänstemän på olika nivåer och krävt åtgärder för att tydligt 
minska arbetsmängden och förbättra arbetsmiljön. När vi för fram det möts vi av avslag eller mycket svävande 
svar. Det duger inte.
   Några av åtgärderna som Lärarförbundet krävt är fl er lärare, mindre barngrupper, minskat antal medarbetare 
per förskolechef och att samla förskolan under en nämnd för större likvärdighet i förutsättningarna att utöva 
förskolläraryrket.
   (Lärarnas tidning)

   Begreppet undervisning är fortfarande oklart i förslaget till reviderad läroplan i förskolan. Det anser fl era av 
remissinstanserna. Lärarförbundet anser också att det är otydligt vem i arbetslaget som ska få bedriva undervis-
ning i förskolan.
   Strax innan årsskiftet skickade Skolverket ut ett förslag på en reviderad läroplan i förskolan. De fl esta remiss-
instanserna ställer sig överlag positiva till förändringarna. De uppskattar bland annat att begreppet undervisning 
har införts, att lekens betydelse har lyfts fram under en ny rubrik och att läroplanen är mer lättillgänglig.
   Flera remissinstanser anser däremot att det är otydligt vad som menas med undervisning i förskolan. Trots att 
Skolverket har försökt anpassa begreppet för förskolans verksamhet pekar till exempel forskningsinstitutet 
Ifous på att det behövs konkretiseras eftersom många är osäkra på vad det innebär i en förskolekontext.
   Lärarförbundet anser att det är otydliga skrivningar kring vem i arbetslaget som ska bedriva undervisning. 
Förbundets representanter menar att bara förskollärare får göra det enligt skollagen, men i förslaget till revide-
rad läroplan står det att undervisning ”sker under ledning av förskolläraren”.
   - I skrivningarna kan man tolka det som att det inte krävs en legitimerad förskollärare för att ta ansvar för un-
dervisningen. Det måste man förtydliga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till tidningen 
Förskolan.
   (Lärarnas tidning)



Nya möjligheter att gå viktig kurs
Dataskyddsförordningen 
- Nya regler för personuppgiftsbehandling

SPSM:s stödmaterial för förskolan

   Under maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, dataskyddsförord-
ningen. Den nya EU-förordningen kommer att medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga 
integriteten. För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav uppställas för att 
skydda integriteten och kommer enskilda att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen 
kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen 
eller 20 miljoner euro. De kommande förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer påbörjar 
sitt arbete med att se över sin befi ntliga behandling av personuppgifter redan nu för att hinna vidta nödvändiga 
anpassningar före det att de nya reglerna träder i kraft i maj 2018.
   Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:
   • Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
   • Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicys.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

   FSO anordnar nu åter den mycket uppskattade kursen Dataskyddsförordningen - Nya regler för personupp-
giftsbehandling tillsammans med advokaten Lars Melin på Advokatfi rman Lindahl. Lars Melin är integritetsex-
pert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor.

   Missa inte möjligheten att lära dig allt du behöver om den nya dataskyddsförordningen!
   Tid och plats:
   Tisdag den 10 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Crown i Göteborg.
   Onsdag den 18 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Park i Stockholm.
   Sista anmälningsdag: den 9 mars.
   Pris:
   2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riks-
förbund. Uppge medlemsnummer vid bokning. 3.295 kr plus moms per person för övriga.

Anmälan endast via mail: utbildning@fso.se

   I förskolans verksamheter ska Läroplanen för förskolan och FN:s kon-
vention om barns rättigheter följas. Förskolans verksamhet ska enligt 
läroplanen vara “rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”, men det 
kan vara en utmaning att göra orden till verklighet. Var börjar man? Hur 
hittar man arbetssätt som fungerar för alla olika barn och vuxna som möts i förskolan?
   Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial vänder sig till dig som arbetar i förskolan, som pedagog, 
förskolechef eller specialpedagog. Här fi nns material för kollegialt lärande om ämnen som är relevanta för alla 
som arbetar med barn.
   Här fi nns också planeringsstöd för förskolechefen och samtalsledaren, som tillsammans möjliggör, genomför 
och följer upp fortbildningen som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.
   Läs mer om SPSM:s stödmaterial för förskolan här:  http://bit.ly/2ozQMNm



Hälsan i fokus på ny förskola

Små barn får allt svårare att hantera pennor

“Vänd förskolans negativa trend”

Nästa FSO-Nytt kommer den 23 mars!

   För några år sedan visade siffror att det fanns många överviktiga fyrååringar i Örkelljunga kommun. Det 
väckte tanken om att få in ett hälsotänk när framtida förskolor byggs. Och nu är det på gång.
   - Det som vi har gjort som vi tror är helt unikt när man gör en förskola med hälsoprofi l är att vi har gått in från 
grunden. Vi har utvecklat konceptet först, och utifrån konceptet har vi utvecklat ritningen för byggnaden, ritnin-
gen för utemiljön, berättar folkhälsoutvecklaren Li Merander.
   Man har också arbetat med universal design så alla ska kunna utnyttja byggnaden på lika villkor. Just nu hål-
ler kommunen på att upphandla entreprenör, och arbetar bland annat med att söka pengar till projektet till exem-
pel att utveckla en digital app.
   - Men det är inte så att vi är färdiga där, det är bara startpunkten själva infl ytten i byggnaden, säger Merander.
   Sedan vill man arbeta vidare med att till exempel utveckla måltidskoncept, arbeta med utemiljön och digitala 
installationer.
   (SR P4 Kristianstad)

   Brittiska barnläkare varnar för att det ökande användandet av bland annat surfplattor gör att små barn inte ut-
vecklar styrka och rörlighet i händer och fi ngrar på samma sätt som de skulle ha gjort om de hade använt pen-
nor mer. Detta gör att dagens barn har svårare att ens hålla i en penna på rätt sätt.
   - Barn kommer till skolan i dag utan den styrka och rörlighet i händerna som barn hade för tio år sedan. Det 
blir allt vanligare att barnen inte har den grundläggande rörligheten i sina händer, säger chefsläkaren Sally 
Payne till tidningen the Guardian.
   - För att kunna hålla i en penna och röra den behöver man ha kontroll över fi ngrarnas fi nmuskulatur, och barn 
behöver mängder av möjligheter för att utveckla de färdigheterna, säger Sally Payne.

   I dag är skillnaderna mellan landets förskolor oacceptabelt stora. Vissa håller en mycket hög kvalitet, medan 
andra uppvisar omfattande brister. Det skriver åtta förskoleforskare i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet.
   Från att tidigare ha varit en internationellt erkänd och välfungerande verksamhet har förutsättningarna för 
den svenska förskolan påtagligt förändrats. Särskilt bekymmersamt är att andelen utbildad personal har minskat 
kraftigt, medan sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar.
   Larmsignalerna är många från förskolan, två exempel är de vittnesmål som samlats under hashtaggarna #för-
skoleuppropet och #pressatläge. Aktuell forskning, granskande myndigheter som Skolinspektionen och fackliga 
organisationer pekar också på betydande brister. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, framhäver i sin 
nyligen publicerade rapport om skolans rekryteringsutmaningar att lärarbristen är som störst i förskolan.
   De senaste tre åren har Skolinspektionen haft i uppdrag av regeringen att granska förskolornas pedagogiska 
kvalitet, måluppfyllelse, ledning och styrning. I den slutrapport som presenterades för någon vecka sedan kon-
staterar Skolinspektionen att det fi nns så stora skillnader mellan förskolorna, att förskolebarn inte längre möter 
en likvärdig förskola. Vissa förskolor håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar stora brister. Barns 
omsorgs-, lärande- och utvecklingsmiljöer visar oacceptabla kvalitetsskillnader. Skillnaderna fi nns i alla led, till 
exempel när det gäller andelen utbildad personal, tillgång till professionell ledning och lokaler.
   Vi välkomnar ökade politiska ambitioner för förskolan, som Skolverkets regeringsuppdrag att föreslå en revi-
dering av läroplanen, ett uppdrag som ska redovisas nu under mars månad. Men utan relevant utbildade och 
friska medarbetare skapas stora påfrestningar för dem som arbetar i förskolan. En nödvändig grundförutsättning 
för utbildning och undervisning i förskolan är tillgången på legitimerade förskollärare och därutöver utbildad 
och kompetent personal och ledning.
   Läs hela debattartikeln här:  http://bit.ly/2ta99On


