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   Barn som är impulsiva och uppvisar hyperaktivt beteende är inte lika engagerade i förskolan som andra barn, 
vilket påverkar deras lärande och utveckling. Extra stöd behöver sättas in redan på förskolan, visar specialpeda-
gogen Madeleine Sjöman i sin avhandling vid Högskolan i Jönköping.
   - Drygt 60 procent av de barn som är i behov av särskilt stöd på grund av beteendesvårigheter får inget sär-
skilt stöd för att fungera på ett bättre sätt på förskolan. Det är en stor andel som inte får det stöd som de skulle 
behöva. Det är bekymmersamt om man tänker hur det ska fungera längre fram i skolan. För att komma till rätta 
med det behöver man göra insatser mycket tidigare. Jag kan se i materialet att insatserna börjar när barnen är 
4-5 år, innan de ska över till förskoleklass, vilket är för sent. Det behövs ett närmre samarbete med externa ak-
törer. Även om inte barnet har någon diagnos tror jag på att jobba med habilitering, med BUP och med resurs-
team i kommunen när man känner oro för ett barn. Det kan innebära att problemen inte blir så stora. Det är ock-
så viktigt att fokusera mer på att stödja det som fungerar när barn är engagerade i en aktivitet, och vilken typ av
stöd man kan ge som förskollärare för att barnen ska stanna kvar i den aktiviteten och tycka att det är roligt, 
säger Madeleine Sjöman.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2v3mGIo
   (Skolporten)

   Regeringen i Finland vill att två tredjedelar av förskolepersonalen där ska vara högskoleutbildad. Nu proteste-
rar JHL, Kommunals systerorganisation. 
   - I praktiken skulle mängden barnskötare minska kraftigt, säger Janne Hernesniemi, utbildningspolitisk expert 
på JHL, till Sveriges Radio.
   Den fi nska regeringen vill att personalen på förskolorna ska bestå av en tredjedel med kandidatexamen, en 
tredjedel med kandidat- eller socionomexamen och bara en tredjedel behöriga barnskötare.
   Så ska det se ut senast år 2030. I dag är andelen barnskötare på fi nska förskolor 60 procent. JHL protesterar 
nu mot förslaget och uppmanar förskolepersonal att lägga ned arbetet vid lunch och marschera till riksdagshuset 
i Helsingfors
   (Kommunalarbetaren)

   Förskolan var ute på promenad i huvudstadens södra förorter. På håll 
kunde de se Globen, och då sa lille Linus till pedagogen han höll i handen:
   - Vet du att när Globen lyser grön och vit, då är det Hammarby som spelar. Och när den lyser gul, röd och blå, 
då är det Bondgården som spelar.



“Tidig skolstart motverkar terrorism”

Barngruppernas storlek fortsätter att minska

Antalet barn i pedagogisk omsorg minskar

Förskolor tvingas betala tillbaka 52 miljoner

   Den franske presidenten Emmanuel Macron vill införa obligatorisk skolgång från tre års ålder. Han menar att 
en tidigare skolstart ökar barnens möjligheter till framgång i livet och en bättre integration i det franska samhäl-
let. Vågen av franska ungdomar som under senare år har sökt sig till extremism och terror skulle kunna motver-
kas genom en tidigarelagd skolstart, anser presidenten.
   I dag börjar franska barn skolan vid sex års ålder. 98 procent av treåringarna i Frankrike går i förskola. 

   Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 
barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 
barn per årsarbetare jämfört med 5,2 barn året innan. Se statistik för just din kommun och ditt län.
   - Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre. Detta eftersom vi vet att stora barngrupper medför många 
relationer för barnen att förhålla sig till. Men trots de förbättrade siffrorna så är vi medvetna om att det är en 
svår situation med stora barngrupper på många håll runt om i landet, säger Magdalena Karlsson, undervisnings-
råd på Skolverket.
   Barngruppernas storlek minskade från i genomsnitt 15,9 barn 2016 till 15,3 barn 2017. Det är en betydande 
minskning då den genomsnittliga barngruppen varierat mellan 16,7 och 16,9 barn mellan 2006-2015. Skolver-
kets riktmärke för barn som är 1-3 år är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen 
var förra året 12,4 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken 
bland dessa barn var 15,4.
   - De senaste tre åren har vi på uppdrag av regeringen betalat ut drygt 2,3 miljarder i statsbidrag till kommuner 
och fristående förskolor som ska användas för att minska eller motverka en ökning av barngruppernas storlek. 
För två år sedan införde vi också riktmärken, säger Magdalena Karlsson.

   Antalet barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2017 var drygt 950 färre barn inskrivna i peda-
gogisk omsorg än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.
   Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år, men det är framför allt de yngre bar-
nen som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Av alla barn i pedagogisk omsorg är 92 procent mellan 1 och 5 år. 
Det fi nns fl era olika former av pedagogisk omsorg. Den vanligaste varianten, motsvarande 93 procent av alla 
verksamheter i pedagogisk omsorg, utgörs av verksamheter som huvudsakligen bedrivs i det egna hemmet. 
   Hösten 2017 fanns det drygt 1 800 verksamheter med totalt 11 585 barn inskrivna i pedagogisk omsorg. Drygt 
40 procent av dessa drivs i enskild regi. Det råder dock stora skillnader mellan olika kommungrupper, både i 
utbud av pedagogisk omsorg och verksamhetsform.

   På senare år har barngrupperna i förskolan vuxit, och regeringen anslog 851 miljoner för att minska grupperna 
och öka lärartätheten läsåret 2016/2017. Men när statsbidraget nu summeras kan man konstatera att drygt 52 
miljoner måste returneras till staten.
   Det beror på att kommuner och fristående förskolor inte klarat av att minska grupperna. Det i sin tur kan bero 
på många saker – exempelvis på att de tagit emot fl er barn, problem med lokaler eller att de inte lyckats rekry-
tera personal.
   För Malmö handlar det om en återbetalning på 1,5 miljoner kronor. För Göteborg handlar det om 4,8 miljoner 
kronor medan Stockholm får behålla hela summan. 
   Hylte kommun tvingas betala tillbaka mer än de får behålla, totalt 1,7 miljoner. Fagersta fi ck beviljat 1,3 mil-
joner men måste returnera över 1 miljon. Kristianstad måste betala tillbaka 4,4 miljoner och får behålla drygt 1 
miljon.
   (SVT Nyheter)



4-åring slipper jurytjänst

Ny ramavtalspartner

Viktig information till dig som
prenumererar på FSO-Nytt

   Damien Shrader i den amerikanska staden Swoyersville i Pennsylvania behöver inte sitta i juryn i en rätte-
gång inom någon nära framtid, trots att han nyligen blev kallad till jurytjänst, något som är obligatoriskt för 
amerikanska medborgare. Hans föräldrar tyckte, med visst fog, att Damien med sina fyra år var lite väl ung.
   Det visade sig att Damien hade råkat bli uppsatt på jurylistan när hans gammelmormor hade fyllt i sin 
självdeklaration med uppgifter som bland annat innehöll aktier i Damiens namn.
   - Han har alltid varit ett mycket seriöst och klokt barn, men jag tror inte att han var riktigt redo för att sitta 
med i en rättegång, sa hans mamma Desiree Shrader till radiostationen WNEP.
   Myndigheterna accepterade föräldrarnas protest och tog tills vidare bort Damien från jurylistan. Formellt 
noterades att Damien inte kunde genomföra sin jurytjänst på grund av att han var upptagen i förskolan den 
dagen.

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller 
någon annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!
   Maila till info@fso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.fso.se.

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med företaget Storegate AB.
   Storegate erbjuder en molntjänst som gör det möjligt för organi-
sationer att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med fi ler 
var som helst, när som helst. Storegate AB är ett svenskt företag 
som tror på att behovet av sekretess och integritet i framtiden kom-
mer att växa. Systemen för lagring är placerade i Sverige och reg-
leras under svensk lag. Det gör det väsentligt mycket enklare när 
det gäller lagen om PUL, Bokföringslagen eller kommande GDPR-skyddsdirektiv som svenska organisationer 
måste leva upp till.
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om Storegates erbjudande till FSO:s 
medlemmar för 99 kr/mån.

   Enligt EU:s nya dataskyddsförordning, som träder i kraft i Sverige den 25 maj, ska den registrerade få infor-
mation när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige 
när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.
   FSO-Nytt skickas ut via e-post. Samtliga e-postadresser fi nns i en sändlista som lagras digitalt. För att kunna 
skicka FSO-Nytt till dig behöver vi ibland behandla personuppgifter – detta sker i de fall e-postadressen inne-
håller förnamn och efternamn och ibland företagsnamn.
   De personuppgifter vi behandlar delas inte med någon extern part, utan används uteslutande för att sända ut 
FSO-Nytt. Naturligtvis kommer inte heller dessa uppgifter någonsin att överföras till ett land utanför EU.
   Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi 
har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
   Du som prenumererar på FSO-Nytt och fi nns i vår sändlista har under de senaste dagarna fått mail 
med frågan om du vill kvarstå i sändlistan för att fortsätta att få FSO-Nytt. Det är viktigt att du svarar 
på det mailet, annars kommer du efter detta nummer inte längre att få FSO-Nytt. Detta gäller alltså dig 
som, enligt dataskyddsförordningens riktlinjer, har en e-postadress som gör att du kan identifi eras - och 
du ska ha fått mailet från oss under denna vecka. Övriga prenumenranter omfattas inte.



-dagen 2018

Nästa FSO-Nytt kommer den 18 maj!

   Närmare 400 pedagoger och huvud-
män från fria förskolor i hela landet 
samlades i fredags till årets FSO-dag 
i Göteborg. Det hela började som 
vanligt med stämman, där FSO:s vd 
Mimmi von Troil inledningstalade och 
KFO:s förbundsdirektör Petter Skogar 
höll i stämmoförhandlingarna.
   Efter tio år som ordförande tackade 
Catarina Ranäng för sig och lämnade 
över ordförandeklubban till Peter 
Andersson-Piltz.

FSO:s vd Mimmi von Troil.

KFO:s förbundsdirektör 
Petter Skogar var stämmo-
ordförande.

Catarina Ranäng och
Peter Andersson-Piltz

Massor av utställare...

...massor av
föreläsare...

...massor av god mat...

...massor av gofi ka...

...och så härliga Tina 
Thörner som avslutnings-
talade med en rejäl dos 
inspiration och glädje...

...och så minglet, förstås!


