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   Skolverket har lämnat över förslag på reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland an-
nat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.
   - I vårt förslag till reviderad läroplan för förskolan blir det nu ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen. Vi 
vill att läroplanen därigenom ska bidra till en hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var 
de är bosatta, säger Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner på Skolverket.
   Skolverket skriver att man i förslaget har strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda 
såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte 
fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. Alla som ingår i arbetslaget; förskollärare, 
barnskötare och övrig personal, ska tillsammans främja barnens utveckling och lärande. Detta förutsätter att 
personalen har tillräcklig utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget är sammansatt på ett sådant sätt att detta 
kan uppnås
   - Det handlar inte om att man ska hålla lektioner i ämnen. Undervisning i förskolan kan innebära att barnen 
lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man ute med en grupp barn och kastar upp höstlöv i luften, 
kan man fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm.
   Skolverket har i förslaget lagt till ett mål om fantasi och föreställningsförmåga, eftersom forskare inom bland 
annat pedagogik har lyft fram hur viktigt det är att ge barn möjligheter att utveckla detta. Dessutom fi nns ett 
mål om att barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att utveckla sitt natio-
nella minoritetsspråk och att barn som har behov av teckenspråk ska ges förutsättning att utveckla svenskt 
teckenspråk.
   I förslaget till reviderad läroplan har Skolverket lagt till att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsätt-
ningar att utveckla digital kompetens. Det kan exempelvis handla om att diskutera hur digital teknik i vår om-
givning fungerar. Till exempel att gatubelysningen släcks och tänds automatiskt vid vissa tidpunkter.
   Språket är tydligare i den reviderade läroplanen och begreppsanvändningen har setts över. På så vis kan vi 
undvika missförstånd. Exempel på begrepp i förskolans nuvarande läroplan som riskerar att missförstås är: livs-
miljö, gemensam referensram och social handlingsberedskap. 

   En av de vanligast förekommande frågorna som ställs till FSO:s rådgivare är om föräldrar som gör insatser i 
barngruppen på föräldrakooperativ ska lämna utdrag ur belastningsregistret.
   Svaret: Nej, föräldrar som arbetar i barngrupp ska inte uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Av lag-
stiftningen framgår att endast den som erbjuds anställning ska uppvisa ett sådant utdrag. Föräldrar som arbetar i 
barngrupp gör det som medlemmar i föreningen. De fullgör alltså sin medlemsinsats och omfattas inte av någon 
form av anställningsförhållande. FSO avråder från att ha någon form av ”frivillighet” i detta, då det kan uppstå 
frågor kring den som inte vill lämna något utdrag med hänsyn till den personliga integriteten. Föreningen ska 
behandla alla medlemmar lika. Skolverket har tagit fram ett informationsblad kring detta. Av denna information 
framgår dels att föräldrar inte omfattas av kravet på utdrag ur belastningsregistret, dels att man är inte skyldig 
att spara utdrag ur belastningsregistret för anställda (inte ens som kopia) utan att det räcker att göra en så kallad 
tjänsteanteckning, exempelvis på anställningsavtalet.



Kommunal vill lyfta barnskötarna

Ny ramavtalspartner

Enkla spel utvecklar barns 
matematiska kunskaper

   Kommunal kritiserar Skolverket för att barnskötarnas roll inte tydligt defi nieras i förslaget till ny läroplan för 
förskolan. Men det som Kommunal tidigare rasat mot – att barnskötarna helt strukits – har Skolverket åtgärdat.
   Det var i november som Kommunals ordförande Tobias Baudin rasade och sade att Skolverket måste ha drab-
bats av ”kollektivt hjärnsläpp” för att man strukit barnskötarna från förslaget till ny läroplan för förskolan. I 
det som då var ett utkast till förslag hade man buntat ihop barnskötarna med ”övrig personal”. Nu har förslaget 
varit ute på remiss och i fredags kom det färdiga förslaget från Skolverket. Där nämns barnskötarna återigen på 
de ställen där de tidigare varit strukna – men Kommunal är fortfarande arga på Skolverket. Anledningen är att 
barnskötarnas roll inte tydligt defi nieras.
   - Det är klart att vi är glada för att barnskötarna nämns igen, men de behöver skrivas fram mycket mer om vi 
ska klara kvaliteten i förskolan. Då handlar det om att barnskötarna ska ingå och kunna använda läroplanen på 
samma sätt som förskollärarna, säger Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal.
   Hon påpekar att barnskötarna är den största yrkesgruppen i förskolan och att deras roll precis som förskol-
lärarnas behöver förtydligas.
   (Kommunalarbetaren)

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med företaget SCM Secure.
   SCM Secure framhäver kreativitet i förskolan och ger vård-
nadshavare och pedagoger inblick i barnens utveckling. Lär-
plattformen Smart Classroom Manager underlättar samarbetet 
mellan vårdnadshavare och pedagoger, och säkrar att personalen jobbar med pedagogisk dokumentation så att 
ni följer läroplanen. SCM planerar personalens tider så att ni kan jobba effektivt med de resurser ni har och öka 
säkerheten genom att ni kan se var barnen är, antingen på förskolan eller i närheten, detta för att säkra in- och 
utrymning, vilket ger mer säkerhet och kontroll för alla parter.
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om SCM Secures erbjudande till FSO:s 
medlemmar. 

   Enkla bräd- och kortspel fungerar utmärkt för att utveckla förskolebarns lärande i matematik. Det visar Jes-
sica Elofsson i sin avhandling vid Linköpings universitet.
   - Jag har testat hur olika matematiska bräd- och kortspel påverkar förskolebarns och förskoleklassbarns mate-
matiska kunskaper. Totalt ingår 114 femåringar och 94 sexåringar från olika kommunala förskolor och skolor 
i studien. Barnen har deltagit i en intervention där de inledningsvis testats avseende sina kunskaper om tal och 
tals relationer. Barnen fi ck sedan, i mindre grupper eller i par, spela linjära, cirkulära eller ickelinjära numeriska
spel vid sex tillfällen under tre veckor. Därefter genomfördes samma test kring tal och tals relationer med bar-
nen för att se om de presterade annorlunda efter att ha spelar spelen och om resultaten skiljde sig åt beroende 
på vilket spel som barnen spelat. Jag har även undersökt hur barn skattar tal på tallinjer mellan 0-10 och 0-100, 
säger Jesssica Olofsson.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att enkla numeriska spel kan stötta barns lärande i matematik. Olika slags spel påverkar barnens kunskaper 
på olika sätt. De linjära spelen utvecklar barnens förmåga att exempelvis skatta tal på en tallinje. Cirkulära spel 
stimulerar barnens kunskaper att identifi era tal och siffror. Spel som exempelvis bingo och memory kan stötta 
barns förmåga att räkna både fram- och baklänges. Tydligt är att barnen tycker att det är roligt att spela de här 
spelen.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2q6Lv0m
   (Skolporten)



Hur man INTE ska göra!

Utevistelse ger bättre koncentration

Ansök om specialpedagogiskt stöd

Råttor upptäckta på förskola

   En förskolechef i New Jersey, USA, har stängts av från sitt jobb och inväntar åtal för fl era brott. När två fyra-
åringar hade varit stökiga försökte förskolechefen uppfostra dem genom att dra kniv och hota att skära dem om 
de inte lugnade ned sig.
   Förskolechefen avskedades omedelbart och riskerar nu upp till tre års fängelse.

   Barn som är ute mycket i förskolan har lättare att koncentrera sig även när de börjar i skolan. Det visar en ny 
stor studie från Oslo universitet.
   - Vi följde 562 barn i fyra år, från att de var tre år till att de blev sju och hade börjat i skolan. Vi gjorde årliga 
tester av deras koncentrationsför måga och förskollärarna fi ck gradera barnens symptom på hyperaktivitet. Vi 
frågade också de 28 förskolor som deltog hur många timmar om dagen de var ute, säger Vidar Ulset, psykolog 
och doktorand vid psykologiska institutet vid Oslo universitet till tidningen Förskolan.
   Vilka skillnader såg ni?
   - På treåringarna såg vi ingen skillnad mellan dem som var ute mycket och lite, men från fyra, fem år fanns 
det en tydlig skillnad. De som var ute många timmar var mindre hyperaktiva och fi ck högre poäng på kognitiva 
test och uppmärksamhet. Ett år efter att de börjat i skolan hade skillnaden minskat, men den fanns fortfarande 
kvar.
   Läs mer här:  https://forskolan.se/utevistelse-ger-battre-koncentration/
   (Förskolan)

   Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, special-
pedagogisk utredning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet.
   Hos SPSM får du stöd att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för barn, elever och vuxenstu-
derande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för utbildningen.
   Det specialpedagogiska stödet ges i form av rådgivning och utredning. Du kan också få kompetensutveckling 
genom att ta del av SPSM:s utbud av kurser och aktiviteter. En annan form av stöd är kompetensutvecklande 
stödmaterial som kan bidra till arbetet med att utveckla verksamheten inom olika områden.
   SPSM samverkar med dig som ansvarar för förskolor, skolor och vuxenutbildning för att du ska kunna an-
passa lärmiljön utifrån det behov som fi nns i din organisation och verksamhet.
   Du som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom elevhälsan 
kan också få specialpedagogiskt stöd av SPSM. Stödet ska sökas i samråd med ansvarig chef.
   Läs mer här:  https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/

En förskola i Trångsund söder om Stockholm har problem med råttor. Förskolans kök har stängt och barnen får 
vistas på en annan förskola.
   - Det är äckligt, säger en förälder.
   Råttorna fi nns även i hela Huddinge. Förra året gjorde Anticimex över 800 saneringar i kommunen, och hit-
tills i år har företaget varit ute på 248 råttärenden i Huddinge..
   Det var före påsk som förskolan upptäckte råttor i ett förråd vid köket. Anticimex har varit där och lagt ut 
råttfällor och nu undersöker kommunen var råttorna tagit sig in, för att kunna täta där.
   Under veckan har barnen vistats på en evakueringsförskola.
   (Mitt i Stockholm)



Få straffas för stora barngrupper

Pedagogisk utformning i fokus vid ramavtal för förskolor

FSO:s kurs i huvudmanna- och styrelseansvar

Nästa FSO-Nytt kommer den 20 april!

   Sju av tio kommuner har för stora barngrupper och personal är förtvivlade över att inte räcka till. Samtidigt 
har den myndighet som ska granska förskolan bara en gång de senaste sex åren hotat en kommun med vite för 
att barngrupperna är för stora, visar tidiningen Kommunalarbetarens granskning. 
   - Inom vår tillsyn kan vi inte granska annat än det som är lagstadgat, och det fi nns ingen lagstiftning om hur 
stora grupperna ska vara, säger Helena Olivestam Torold, inspektör på Skolinspektionen.
   Den senaste tiden har många barnskötare och förskollärare vittnat om en krisartad situation i förskolan. Per-
sonal från hela landet har protesterat under parollen Förskoleupproret och det som ofta lyfts fram är för stora 
barngrupper och en känsla av otillräcklighet och stress. De fl esta kommuner har större barngrupper än vad som 
rekommenderas och förskolan tillhör de branscher som har högst andel personal sjukskriven för stress och 
utmattning.
   Den myndighet som har till uppgift att granska kvaliteten i förskolorna och att kommunerna följer lagens krav 
är Skolinspektionen. Myndighetens inspektörer gör regelbunden tillsyn av offentliga huvudmän (kommunerna 
har tillsynsansvar för de privata förskolorna).
   Kommunalarbetaren har granskat hur ofta det har lett till att myndigheten använt sitt starkaste påtrycknings-
medel – ett föreläggande om vite, alltså hot om böter. Vi har också tittat på hur ofta stora barngrupper har varit 
ett bidragande skäl till beslutet.
   Det visar sig att mellan åren 2011 och 2016 har Skolinspektionen hotat med vite i 13 fall. I endast ett beslut, 
som gäller Borås kommun 2014, har för stora barngrupper pekats ut som en direkt bidragande orsak till de ut-
pekade bristerna. I beslutet står att personalen har svårt att hinna planera den pedagogiska verksamheten och det 
är svårt att genomföra planerade aktiviteter eftersom verksamheten är så belastad. ”Det liknar mer förvaring”, 
menar en intervjuad förälder som har sitt barn på en avdelning med 17 barn under 2,5 år.
   Skolinspektionen kritiserade kommunen på tre punkter: Brister i att ge stöd till barn med särskilda behov, 
brister i modersmålsundervisning och brister i att ge personalen förutsättningar att följa upp och utvärdera det 
pedagogiska arbetet. Det är under den sistnämnda punkten som de stora barngrupperna nämns. Vites sattes till 
600 000 kronor.    
   Läs mer här:  https://www.ka.se/kommuner-straffas-sallan-for-stora-barngrupper
   (Kommunalarbetaren)

   Nu påbörjar SKL och SKL Kommentus en upphandling av förskolor. Tanken är att få till ett ramavtal som ger 
kommunerna möjlighet att köpa byggnader med pedagogisk utformning till ett bra pris.
   Behovet av förskolor är stort i landet. Mellan 2017–2020 kommer det behöva byggas mer än 600 förskolor. 
Det framkom i en kommunenkät som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen genomförde. För att 
bättre kunna möta behovet kommer SKL Kommentus inköpscentral att ta fram ett ramavtal för färdigställda 
förskolebyggnader. Det kommer att ge kommunerna både billigare och snabbare processer för att få fram för-
skolor.
   - Förra året tog vi fram ett ramavtal för bostäder, som blev framgångsrikt. Nu vill vi göra samma sak med 
förskolor. Det ska vara byggnader av hög kvalitet, till bra priser som är utformande med pedagogiska utgångs-
punkter, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL.

   En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrningen/ledningen av förskolan. En MÅSTE-
kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola. 
   Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är huvud-
man för en fristående förskola. Denna kurs reder ut begreppen och frågetecknen kring både ditt och huvudman-
nens ansvar. Kursen går också igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det 
fi nns för risker och fördelar med olika typer av fristående huvudmän. Avslutningsvis går vi igenom vad styrelse 
och medlemmar har för ansvar och hur man kan jobba på ett effektivt sätt så att det är lättare att rekrytera nya 
ledamöter till styrelsearbetet.
   Läs mer om kursen och FSO:s övriga kursutbud på FSO:s hemsida, www.fso.se.


