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   Under uppropet #pressatläge har många anställda berättat om en förskola i kris. Men på jobbet är det inte lika 
lätt att säga ifrån. Barnskötare vittnar om en stark tystnadskultur där chefen inte tillåter att föräldrarna får veta 
hur illa det är. 
   - Jag har ljugit många gånger och sagt att kollegan varit på toaletten när jag varit ensam med för många små 
barn, berättar en barnskötare som arbetat på fl era privata förskolor i kommuner i Stockholmsområdet.
   Barnskötaren, som vill vara anonym av rädsla för att tidigare arbetskamrater ska råka illa ut, säger att det 
kunde hända när hen var ensam med åtta, tio små barn. Ibland sa hen att en kollega var och kopierade doku-
ment.
   - Förskolan var rädd att få en anmälan på sig om vi berättade. Jag var rädd att få sparken om jag sa som det 
var.
   (Kommunalarbetaren)

   I områden med många familjer med andra modersmål än svenska är det få förskolor som uppfyller kraven på 
att ge barnen tillräcklig svenskundervisning.
   En grupp forskare från fl era svenska universitet har studerat hur förskolor lever upp till skollagens krav att 
ge alla barn möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenska språket. En av slutsatserna i studien är att 
många barn som inte har svenska som modersmål aldrig får möjlighet att lära sig fungerande svenska.
   - Det är en helt ny situation på det sätt att vi har fl er barn i dag som inte har svenska som modersmål, säger 
Polly Björk Willén, biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.
   Men det är ingen som vet hur vanligt det är med förskolor där barnen inte får möjlighet att lära sig så mycket 
svenska att de kan klara skolan. Varken Skolverket eller Skolinspektionen har undersökt saken.
   Polly Björk Willén kan inte heller säga något om omfattningen eftersom hon och hennes forskarkollegor har 
närstuderat ett mindre antal förskolor. Men deras intryck är att det är ganska vanligt på förskolor i områden där 
det bor få svensktalande familjer.
   - Finns det dessutom inte lekkamrater med svenska som modersmål så har man ju inte heller det att stödja sig 
på.
   (Sveriges Radio)

   Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser i höst. Arbetar du inom för-
skolan har du tre kurser att välja mellan: "Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete" riktar 
sig till dig som förskolechef och specialpedagog. Till "Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitet-
sarbete i praktiken", är förskollärare välkomna och även till "Förskolan, lek, utveckling och lärande".
   Du hittar kurserna här: https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/natbaserade-kurser/



Protesttröjor förbjuds på förskolor

Beställ FSO:s handbok om den
nya dataskyddsförordningen

   Över 20.000 anställda i förskolan har skrivit under Förskoleupprorets upprop 
för bättre arbetsvillkor i förskolan. Förskoleupproret, om säger sig vara opoli-
tiskt och har stöd av facken, kräver bland annat mindre barngrupper, bättre be-
manning och högre löner. Som ett sätt att visa stöd för kraven bär barnskötare 
och förskollärare Förskoleupprorets orangea tröjor. Men fl era anställda vittnar 
om att det ogillas av chefen.
   På sociala medier är anställda upprörda och tycker att arbetsgivaren tar ifrån 
dem deras yttrandefrihet.
   - Det kan skapa otrygghet hos föräldrarna, säger Mats Nilsson, hr-chef i Par-
tille kommun.
   Kommunal vill inte gå ut och säga att de ställer sig bakom medlemmar som 
bär Förskoleupprorets tröjor på jobbet. Rättsläget är oklart, menar förbundet. 
Arbetsgivare kan ha rätt att neka anställda som bär kläder med politiska budskap. 
   - Vi kommer självklart stötta och göra allt vi kan om en medlem får problem på grund av en tröja. Men det är 
tyvärr omöjligt att på förhand säga tvärsäkert hur en sådan hypotetisk arbetsrättslig tvist skulle sluta. Det beror 
också på omständigheterna runt om, säger Ann-Charlotte Sidvall som är ombudsman på arbetsplats- och avtals-
enheten på Kommunals förbundskontor och har ansvar för förskolan.
    (Kommunalarbetaren)

   Nu har du som är medlem i FSO möjlighet att beställa FSO:s 
handbok om dataskyddsförordningen, speciellt framtagen för dig 
som arbetar i eller är huvudman för en fri förskola.
   Handboken är producerad i samarbete med advokat Lars Melin 
på Advokatfi rman Lindahl, en av Sveriges främsta och mest erfar-
na experter på integritetsfrågor. Lars har också ansvarat för alla 
FSO:s kurser om dataskyddsförordningen sedan 2016.
   Inom förskolan behandlas personuppgifter tillhörande personal, 
barn och föräldrar. För att behandlingen ska vara laglig fi nns det 
fl era saker att tänka på. En personuppgift är varje uppgift som är 
hänförlig till en fysisk person. Detta innebär att även exempelvis bilder och besökshistorik på en hemsida utgör 
personuppgifter. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder eller serier av åtgärder, såsom exempelvis in-
samling, registrering, organisering, lagring och bearbetning. Även åtkomst till personuppgifter utgör behand-
ling, likaså utlämnande, radering eller överföring av personuppgifter.
   All behandling av personuppgifter måste följa tillämplig lag. Från 2018 är den tillämpliga lagen EU:s data-
skyddsförordning som gäller för alla EU:s medlemsstater. I dataskyddsförordningen regleras under vilka förut-
sättningar personuppgifter får behandlas och hur behandlingen ska ske.
   Dataskyddsförordningen föreskriver att all behandling av personuppgifter måste ske på ett lagligt, korrekt och 
öppet sätt. Detta innebär i korthet att förskolan på ett tydligt sätt ska beskriva och tydliggöra all behandling av 
personuppgifter för till exempel föräldrar, personal och övriga personer som förskolan behandlar personupp-
gifter om.
   Handboken syftar till att ge en generell information om regelverket och ger exempel på mallar som kan vara 
bra att ha som inspiration.

   Beställ den direkt från FSO genom att maila till utbildning@fso.se. Skriv "Handbok" i ämnesraden.
   Pris: 250 kr inkl moms + porto. Max två handböcker till varje medlemsförskola.
   Obs! Endast FSO-medlemmar.



Engagerade förskolebarn har
lättare att lära och utvecklas

Stort engagemang bland FSO:s medlemmar
för kampanjen #mailadinriksdagsledamot

Kort statistik om den svenska förskolan

   Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny dok-
torsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i försko-
lans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.
   Madeleine Sjöman är lärare och specialpedagog verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation. 
Hennes studie omfattar mer än 800 svenska förskolebarn vid 92 förskoleavdelningar i fem små till medelstora 
svenska kommuner samt en storstadskommun.
   Personalen vid de olika förskoleavdelningarna har under två års tid fått besvara enkäter där de har skattat 
barnens engagemang, sociala samspel, beteendesvårigheter och i vilken grad som svårigheterna har påverkat 
verksamheten. Personalen fi ck också berätta om barnen fi ck extra stöd och hur det i sådana fall såg ut. 
   - Materialet visade att hela 63 procent av de barn som var i behov av särskilt stöd inte fi ck det, något som 
också stämmer överens med en aktuell rapport från Skolinspektionen, berättar Madeleine Sjöman. 
   Hennes slutsats är att barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar att ut-
vecklas och lära sig nya färdigheter, samtidigt som de upplever högre grad av välmående. Både graden av enga-
gemang och beteendesvårigheter visade sig bero på vilken avdelning barnet gick på, men var även relaterat till 
barnets egna förmågor. Till exempel visade resultatet att barn som har koncentrationssvårigheter inte är enga-
gerade i förskolans vardag som andra barn, vilket har en negativ effekt över tid. Lägre grad av engagemang i 
aktiviteterna och i samspelet med andra barn kan över tid leda till att barnen inte känner sig delaktiga i det som 
pågår och att de upplever ett utanförskap.
   - Genom att sätta in extra stöd för de här barnen redan i förskolan kan vi bidra till ökat engagemang och på så 
vis minska deras koncentrationssvårigheter samt underlätta inlärningen. I dag görs insatserna oftast alldeles för 
sent, strax innan barnets övergång till förskoleklassen, säger Madeleine Sjöman. 
   - Det viktiga är att fokusera på det positiva och förstärka det som är bra. Åtgärderna bör fokusera på att öka 
tiden som barn är engagerade i förskolans vardag, istället för att fokusera på att minska och dämpa deras be-
teendesvårigheter. Vi har en hög utbildningsnivå och kunnig personal på svenska förskolor. Min förhoppning 
är att avhandlingen kan bidra till personalens kunskap om barns behov av särskilt stöd som fokuserar på att öka 
deras vardagsengagemang, och att de får utveckla sin kompetens att bemöta och stödja barn med beteendesvå-
righeter.

   Engagemanget bland FSO:s medlemmar är oerhört stort när det gäller #mailadinriksdagsledamot, och enga-
gemanget har också gett resultat! 
   - Riksdagsledamöter från olika valkretsar har, med anledning av mailen, hört av sig och vill besöka våra med-
lemsförskolor, vilket jag tycker är oerhört glädjande. Min förhoppning är att de då också förstår den oerhört 
stora oro som fi nns bland idéburna fria förskolor med anledning av kravet på ägar- och ledningsprövning, säger 
FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Riksdagen beslutar om propositionen den 7 juni så det fi nns tid, även om den är kort, att kontakta riksdagsle-
damöterna i sin valkrets och berätta varför det är så viktigt att värna den idéburna förskoleverksamheten. I hös-
tens val ber ju riksdagsledamöterna om våra röster.
   - Jag tycker det är bra att vi redan nu talar om vad vi tycker i den här frågan, säger Mimmi.

    2017 fanns det 9.800 förskoleenheter (varav 72 procent kommunala) med 510.000 inskrivna barn. Av landets 
alla barn i åldern 1-5 år är 84 procent inskrivna i förskola. Av alla årsarbetare i förskolan har 40 procent förskol-
lärarexamen 2017 vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående år. Samtidigt har andelen årsarbetare 
som helt saknar en utbildning för arbete med barn ökat och motsvarar hösten 2017 nästan 30 procent.
   (Skolverket)



M vill också ha obligatorisk språkförskola

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Nästa FSO-Nytt kommer den 1 juni!

   Moderaterna ställer sig bakom Liberalernas förslag om att det ska vara obligatoriskt för barn till nyanlända att 
gå i ”språkförskola”. Det sa Ulf Kristersson i sitt tal på Sverigemötet i Göteborg.
   Moderaterna föreslår att alla nyanlända barn, och barn till föräldrar som nyligen har kommit till Sverige, ska 
omfattas av en obligatorisk språkförskola om 15 timmar i veckan från tre års ålder.
   - Det skulle öka barnens chanser att komma in det svenska språket och in i samhället. Det skulle öka möjlig-
heten för framför allt deras mammor att komma in på arbetsmarknaden, säger Ulf Kristersson (M).
   - Och fl er barn kommer att få ta del av Astrid Lindgrens och Gunilla Bergströms världar. För ett språk är inte 
bara ett språk, utan skapar också våra gemensamma referensramar.
   Moderaterna föreslår också att förskollärare ska få möjlighet att ta hand om den kompetensutveckling som rör 
språkutveckling för nyanlända elever i förskolan. Svenska språkets roll i förskolans läroplan ska förstärkas och 
fl er utbildningsplatser inrättas på förskollärarutbildningen.
   - Det är en signalering från Moderaterna att språket ska uppvärderas. De vill göra politik av att språk är viktigt 
och folk ska lära sig svenska, säger SVT Nyheters politikreporter Pontus Mattsson.
   Förslaget berör cirka 19 500 barn, varav cirka 2 500 barn inte går på förskola alls i dag.
   Nyligen lade även Liberalerna fram ett liknande förslag om en obligatorisk ”språkförskola” för nyanlända 
barn. Även Centerpartiet, som är en del av Alliansen, tycker att förslaget är intressant och en bra inriktning, 
uppger partiets presstjänst för SVT Nyheter.
   Däremot tycker Kristdemokraterna att det i nuläget är för tidigt att kommentera förslaget, och vill sätta sig in 
mer i frågan.
   (SVT Nyheter)

   Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåri-
ga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling. 
   Ann-Catrin André Kramer har tittat på tandhälsan bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Studierna visar 
att det fi nns stora variationer. Några exempel:
   * Barn i familjer med svaga socioekonomi har störst risk för karies, framför allt i förskoleåldern.
   * Barn som har karies i treårsåldern utvecklar betydligt fl er kariesskador som sexåringar än barn som är 
kariesfria när de är tre år.
   * Tio procent av barnen mellan sju och nio år har kariesskador i sina permanenta tänder.
   * Bland de äldsta tonåringarna har två tredjedelar karies eller minst en fyllning.
   * Barn och ungdomar i större städer har högre risk för karies jämfört med jämnåriga bosatta i landsbygden.
   - Resultaten kan vara en grund till hur resurserna ska fördelas inom barn- och ungdomstandvården, säger 
Ann-Catrin André Kramer.
   Ett oväntat forskningsresultat är att det är skillnader mellan könen. Som barn har fl ickor högre risk för karies 
än pojkar, men i tonåren är det tvärtom: fl ickorna har då lägre risk än pojkarna.
   - Det mönstret har man inte sett tidigare. Det kanske behövs stora material för att det ska framträder, säger 
hon.
   Avhandlingen heter “On dental caries and socioeconomy in Swedish children and adolescents – Clinical and 
register-based studies”.
   Uppgifter om drygt 300 000 patienter mellan tre och 19 år ingår i studierna. Underlaget kommer från både 
folktandvården och de privata vårdgivarna som behandlar barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen.
   (Tandläkartidningen)


