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   Tre nyanlända extralärare på en förskola har delat föräldragruppen i två läger. Kommunen valde att fl ytta på 
extralärarna trots att de inte hade gjort något fel - och kommunen anklagas nu för att vara odemokratisk.
   I mitten på februari började tre nyanlända män på så kallade extratjänster på två förskolor i Ystads kommun. 
Personalen berättar att de var glada att få avlastning, och även barnen verkade nöjda.
   Men en mindre grupp föräldrar började protestera hos kommunen. I slutet av februari kom det första mejlet. 
Förskolan är ingen integrationsverkstad, menade de. Och hur vet kommunen vad de här männen gjort i sina 
hemländer? Ett utdrag ur belastningsregistret går ju bara två år tillbaka, då männen kom till Sverige.
   Så här lät det i ett av mejlen:
   “Varken Du, Arbetsmarknadsenheten eller Polisen har en aning om vad dessa personer har gjort i sitt tidi-
gare hemland. Jag blir orolig för att ni inte tar barnens säkerhet på mer allvar."
   Stämningen hade nu blivit så hätsk att förskolechefen kände sig tvungen att agera.
   - Förskolecheferna våndades och man vände och drev på argumenten. Till sist tar förskolechefen tillsammans 
med arbetsmarknadsenheten beslutet att nej, det går för mycket kraft att diskutera sidofrågorna, säger Christer 
Olofsson, förvaltningschef på kultur och utbildning i Ystads kommun. 
   Det slutade med att förskolan gav med sig för föräldragruppens krav och de tre männen fl yttades till extra-
tjänster på andra håll i kommunen.
   Då reagerade en annan grupp föräldrar:
   “Vi tycker det är högst beklagligt att ni ger vika för ett fåtal rasistiska individers beteende och åsikter. Vi ut-
går från att det är på grund av hans etniska bakgrund som han får lämna. Vi blir väldigt, väldigt illa berörda 
av detta och tycker det sänder fel signaler till barnen genom att låta onda krafter styra."
   Enligt Christer Olofsson fi nns det inga klagomål på hur männen skötte sitt jobb på förskolan. Tvärtom har de 
varit uppskattade av både barn och personal.
   Förvaltningen har fått kritik för att de låter en mindre grupp högljudda föräldrar styra förskolan. Vissa föräld-
rar menar att det rentav är odemokratiskt.
   - Nej, vi styr fortfarande skolan men här är det ett rent humanitärt omsorgsperspektiv att de ska få en bra inte-
gration och inte utsättas för någon smutskastning som de inte är värda, säger Christer Olofsson.
   (SR P4 Malmöhus)

   Över 300.000 barn var sjuka i februari i år, visar siffror från Försäkringskassan. En ovanlig tung "vabruari" – 
och sjuksäsongen är inte över än.
   - Infl uensatoppen är passerad, men kräksjukan är fortfarande på höga nivåer, säger AnnaSara Carnahan på 
Folkhälsomyndigheten.
   Enligt statistik från Försäkringskassan har 864.332 hela vab-dagar betalats ut. Det motsvarar utbetalningar på 
totalt 822 miljoner kronor. Vab-dagarna är åtta procent fl er än i fjol – och den högsta februarisiffran som myn-
digheten har noterat.  (SVT Nyheter)



Förskollärare: Vi hinner inte med pedagogiken

Förskolor förbjuder barnen att säga "bästa vänner"

Förskolebarn lär sig fl era språk

   Förskollärare i Uppsala kommun hinner inte med pedagogiken som läroplanen kräver. Så har de själva svarat 
i en undersökning som P4 Uppland har gjort.
   Enligt läroplanen för förskolan ska varje barn få utveckla sin nyfi kenhet, motorik, matematiska förmåga och 
intresse för texter och bilder, bland mycket annat. Problemet är alltså att förskollärare, enligt dem själva, inte 
hinner med att planera för att genomföra detta.
   I P4 Upplands undersökning tillfrågades förskolelärare i Uppsala kommun som är ombud för Lärarförbundet. 
På frågan hur mycket tid som fi nns för dokumentation och planering var det vanligaste svaret 3-4 timmar per 
vecka.
   - Man ligger efter hela tiden med sin dokumentation och planering.
   Vad får det för betydelse?
   - Att vi känner oss stressade hela tiden och otillräckliga, säger Stefanie Schwarz som jobbar som förskollärare 
i Uppsala kommun.
   Uppsala kommuns förskolechef Gitt Näsberg menar att de behöver bli bättre på att prioritera:
   - Jag har väldigt ambitiösa medarbetare.
   Men vad tror du gör att en hel del känner att de inte hinner med?
   - Jag tror det är otydligheten i vad som förväntas, säger Gitt Näsberg.
   (SR P4 Uppland)

   Fler och fl er förskolor och skolor världen över förbjuder barn att använda termen "bästa vän" eftersom det kan 
göra så att andra barn känner sig utanför.
   Ben Thomas är rektor på skolan Thomas’s Private Day School i England (där för övrigt lilla prins George går) 
och när de införde regeln 2013 sa han att det handlar om att barn inte ska känna ägande kring vänskap. 
   - Man kan bli väldigt ägande i vänskapsrelationer. Det är mycket lättare att dela vänskap med många olika 
goda vänner än att bli besatt av vem som är ens bästa vän, säger han till tidningen Metro UK. 
   Anledningen ska alltså vara att barnen som inte har en bästa vän kan känna sig utanför om uttrycket slängs 
omkring med. 
   Psykologen, som Metro UK har pratat med, håller med om att det kan vara problematiskt för små barn att 
höra att andra har bästa vänner. 
   - Jag skulle verkligen stödja att fl er sätter upp regeln att vi båda säga att man ska många goda vänner och inte 
en bästa vän.
   Men om en förskola i Sverige skulle vilja förbjuda barnen att säga “bästa vänner”, är det okej eller fi nns det 
något som säger att man inte får göra det? 
   - Om en förskola vill göra det så är det upp till den skolan, det är inget som styrs av Skolverket. Ytterst är 
det  kommunen eller den som ansvarar för en fristående förskola som avgör detta, säger Mattias Ragert, som är 
pressansvarig på Skolverket, till Nyheter24. 
   (Nyheter24)

   80.000 3-5-åriga barn i förskolor över hela Australien ska lära sig italienska. Det är tanken när förskolekon-
cernen Camden Preschool sjösätter ett program för inlärning av utländska språk, och man börjar alltså med 
italienska som andraspråk efter engelskan.
   - Vi är alla väldigt upprymda och ser fram emot att omfamna allt som är italienskt. Vi är i ett uppbyggnads-
skede just nu, och vi ser fram emot att barnen lär sig nya ord och introduceras i nya språk och kulturer. Det ska 
bli intressant att se hur mycket barnen har utvecklats efter det första året, säger Camden Preschools rektor Mil-
lie Burke.
   - Det här kommer att bli starten på ett livslångt intresse för språkutbildning för förskolebarn, samtidigt som 
det utvecklar deras kunskaper i engelska. Att i tidig ålder få upp ögonen för andra språk och kulturer kan vara 
av avgörande betydelse för små barn - det vidgar deras vyer och öppnar för spännande möjligheter runt om i 
världen när de blir vuxna och ska in i arbetslivet, säger parlamentsledamoten Angus Taylor till tidningen The 
Daily Telegraph.



Många outbildade jobbar i förskolorna

Så påverkas barnen 
av stora förskolegrupper

“Vi har en förskola i kris”

   I Uppsala kommuns förskolor saknar tre av tio anställda utbildning för att arbeta med barn. En nackdel menar 
både förskollärare och kommunens förskolechef.
   - Det fi nns för många outbildade i förskolan. Då måste de utbildade lägga ner ännu mer jobb, säger Anders 
Olsson som jobbar som förskollärare i Uppsala.
   I hela Sverige saknar 28 procent av de anställda på förskolorna utbildning för att jobba med barn. Fria försko-
lor har en större andel outbildad personal än kommunala förskolor, enligt Skolverkets statistik.
   Uppsala kommuns förskolor ligger strax över rikssnittet med 30 procent outbildade.
   - Det gör det svårare att fullfölja uppdraget. Det blir mer jobb för dem som har erfarenhet och utbildning att 
introducera dem i arbetet, säger Gitt Näsberg som är förskolechef i Uppsala kommun.
   (SR P4 Uppland)

   Stora barngrupper i förskolan kan påverka barns välmående och göra dem stressade – framför allt de som är 
ett till tre år gamla.
   - Den bästa lösningen är att kunna dela in barnen i mindre grupper, säger forskaren Pia Williams till SVT 
Nyheter.
   Enligt Pia Williams, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Göteborgs universitet, ger forskningen inget
stöd för stora barngrupper i förskolan – utan lyfter vikten av mindre grupper. Det gäller särskilt de minsta bar-
nen i ett till tre års ålder.
   - Barn kan bli stressade och oroliga av att ha för många relationer i så tidig ålder, säger Pia Williams.
   Stora barngrupper gör också att förskollärarna i vissa fall tvingas välja bort vissa aktiviteter som enligt läro-
planen bör fi nnas med i verksamheten. Detta samtidigt som samspelet mellan förskollärarna och barnen kan bli 
svårare och påverkas om det är fl er barn.
   - Man borde ta hänsyn till dessa delar när man organiserar förskolegrupper i dag, säger hon.
   Den bästa lösningen är att kunna dela in barnen i mindre grupper under hela dagen – inte bara några timmar.
   - Konsekvensen blir annars en väldigt ojämlik förskola för barn när det gäller lek, omsorg, lärande och ut-
veckling, säger Pia Williams.
   En annan viktig del för att barnen ska få en så pass bra förskola som möjligt är att det fi nns utbildade förskol-
lärare.
   - Barn har rätt till en förskola med hög kvalité och en verksamhet som ser till barns bästa. Det fi nns en smärt-
gräns för hur många barn det kan vara i en förskolegrupp. Det är inte barns bästa om man har en förskollärare 
på elva småbarn, varken för den vuxna eller barnet, säger Pia Williams.
   (Dagens Nyheter)

   Nu slår 1.500 anställda i förskolan larm om en verksamhet i kris. Upproret #pressatläge vittnar om personal 
som går på knäna och barngrupper som bara växer.
   - Värsta exemplet är barngrupper med 27 barn, säger initiativtagaren Katrin Nörthen.
   Upproret #pressatläge startades vid årsskiftet av förskolepersonal för att slå larm om den alltmer pressade ar-
betssituationen på landets förskolor. Sedan dess har man fått in över 1.500 vittnesmål från oroade förskollärare 
och barnskötare i hela landet.
   - Utifrån berättelserna vi har fått in så är det krisartat. Personalen blir sjuk av sitt jobb. Förskolan är ett sjunk-
ande skepp, det börjar närma sig Titanic. Nu måste vi täppa till hålen och få det att fl yta igen, säger Katrin 
Nörthen, förskollärare från Vallentuna och initiativtagare till upproret.
   (Dagens Nyheter)



Missa inte FSO:s unika
utbildning för förskolechefer!

Nässjös barnskötare uppvärderas

Nästa FSO-Nytt kommer den 6 april!

   FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer, som i höst arrangeras för tionde gången, vänder sig huvud-
sakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn 
och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik 
med utgångspunkt i chefsrollen.
   Hela 272 förskolechefer från hela landet har genomgått utbildningen, och gnuggats i bland annat dokumen-
tation, arbete mot kränkning, skollag, media, krishantering, ledarskap, stress, konfl ikthantering, samtalstek-
nik och coachning.
   2018 års förskolechefsutbildning börjar i september i Stockholm, och anmälningstiden är öppen nu.

   Du kan läsa mer om utbildningen och om hur du anmäler dig på FSO:s hemsida, www.fso.se.

   De fasta tjänsterna skulle bara gå till förskollärare. Det var Nässjös strategi. Men nu har kommunen tvingats 
tänka om och fastanställer 40 barnskötare.
   - Det här har vi verkligen stridit för, säger Kommunals huvudskyddsombud Eva Andersson. 
   Nässjö kommun har i likhet med många andra kommuner haft målet att enbart ha förskollärare anställda i för-
skolan. Det har drabbat barnskötarna hårt, då de fått gå på vakanta förskollärartjänster utan chans till fast jobb.
   - De får ingen trygghet och kan inte ta ett banklån, säger Eva Andersson.
   Enligt Kommunal har inte en barnskötare fastanställts av kommunen sedan 2013.
   - Det har blivit en kultur i Nässjö att göra så här, säger Eva Andersson.
   Men nu har barn- och utbildningsnämnden klubbat ett förslag som kommer att gynna många barnskötare. 
Från att ha haft målet om 100 procent förskollärare har kommunen bestämt att två av tre anställda ska vara det. 
En av tre ska vara utbildad barnskötare.
   - Vi räknar med att ha 100 tillsvidareanställda barnskötare, i dag har vi cirka 60 så det innebär 40 nya fasta 
tjänster, säger nämndens ordförande Leif Ternstedt (S).
   (Kommunalarbetaren)


