
Över 10.000 läsare!

Platser kvar på FSO:s kurser - boka nu!

Fridolin: Förskolan får en ny läroplan

   10 augusti 2018

   När höstterminen nu drar igång börjar det kanske bli dags att se över kunskapsnivån. På följande kurser och 
utbildningar i höst fi nns det platser kvar:

   FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer, Stockholm, 27 september - 25 januari
Sista anmälningsdag 14 september
   Dataskyddsförordningen, Stockholm, 18 september
Sista anmälningsdag 19 augusti
   Dataskyddförordningen, Göteborg, 2 oktober
Sista anmälningsdag 1 september
   Dataskyddsförordningen, Malmö, 16 oktober
Sista anmälningsdag 15 september
   Huvudmannaansvar - allmän, Göteborg, 5 oktober Obs! Nytt innehåll; bl a bidrag, ägarprövning mm. Bland 
föreläsarna märks Mikael Hellstadius. Kursen ges nu som heldag!
Sista anmälningsdag 4 september
   Smitta, Hygien och Livsmedelshantering, Malmö, 9 november
Sista anmälningsdag 5 oktober

   För mer information och anmälan, se FSO:s hemsida: www.fso.se

   I mars lämnade Skolverket sina synpunkter till regeringen på hur förskolan kan revideras, bland annat vill 
myndigheten förtydliga förskolelärarens ansvar och att läroplanen ska öka jämlikheten mellan förskolorna. I 
höst, innan valet, planerar regeringen att lägga fram ett förslag.
   - Svensk förskola är på många sätt i världsklass men det handlar om att säkra att den kan vara det varje dag 
och ge förutsättningar för alla som jobbar i förskolan, sa utbildningsminister och MP-språkröret Gustav Fridolin 
när han besökte Järvaveckan i Spånga i Stockholm i juni. 
   Bland annat föreslås ett ökat läsfokus i förskolan med mer högläsning och samtal om texter. Läsningen är 
nyckeln i de nya förslagen, anser Fridolin.
   - Läsning betyder oerhört mycket. Vi vet att barn som halkar efter med läsningen i grundskoleåren riskerar att 
halka efter i hela skolan. Det handlar ofta om att man inte har läst lika mycket, inte blivit läst för lika ofta, säger 
han. 
   Regeringen vill också införa begreppet hållbarhet i förskolans läroplan på fl era plan – en ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet. Samtidigt vill regeringen framhäva betydelsen av lek för barnens utveckling.
   Dessutom ska punkter om barns integritet, jämställdhet och rätt till nationella minoritetsspråk skrivas in i den 
nya planen.
   Dagens läroplan är 20 år gammal och saknar rätt praktiska förutsättningar för en bra förskola, anser Fridolin. 
Den nya planen är tänkt att gälla från hösten 2019.
   (Dagens Nyheter)



Nya förskolor med fokus på energi och miljö

Lärarförbundet JO-anmäler Partille kommun

Förskollärarutbildning startar på tre platser i Småland 

Hundratals barn får aldrig ledigt från förskolan

   För att möta det ökande behovet av förskoleplatser framöver, planerar Mariestads kommun att bygga två nya 
förskolor med fokus på energi- och miljöfrågor. Förskolorna kommer att bestå av åtta avdelningar var samt 
egna tillagningskök.
   Båda förskolorna byggs med stort fokus på energi och miljö. Ett exempel är att uppvärmningen av byggnader-
na sker genom energiinnovativa lösningar där solenergi lagras i form av vätgas.
   - Förskolorna blir en del av projektet ”Test- och demonstrationsplats Mariestad”, som bland annat är en plats 
för testning av hållbara transport- och energilösningar, kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson i ett 
pressmeddelande.
   Även utbildningschef Maria Appelgren är positiv.
   - Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet kring planering av byggnation av två förskolor och bryter ny mark 
med spännande innovativa energilösningar, hållbara lösningar som även kan användas för ett lärande bland våra 
barn i verksamheten, säger hon i pressmeddelandet.

   Lärarförbundets avdelning i Partille, har anmält Partille kommun till Justitieombudsmannen, JO. Anledningen
är Partille kommuns beslut att förbjuda opinionsbildning på arbetstid och de konsekvenser det får. Mest upp-
märksammat har förbudet att bära Lärarförbundets och Förskoleupprorets t-tröjor blivit. Tröjförbuden är en 
konsekvens av förbudet mot opinionsbildning.
   Partille kommun förbjöd i våras kommunens förskoleanställda att bära t-tröjor med Förskoleupprorets logga, 
och förbudet gäller också Lärarförbundets tröja i den pågående valrörelsen. Lärarförbundet skriver i sin anmä-
lan till JO att Partille kommun inte har någon beslutad klädpolicy som skulle förbjuda vissa typer av kläder och 
att förbundet inte har tecknat något avtal med kommunen “som inskränker den anställdes möjlighet till val av 
t-shirtar.”.

   Från och med hösten 2019 kommer Linköpings universitet enligt ett avtal med Campus Småland att erbjuda 
tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet.
   - Förskollärare är ett av de största bristyrkena i landet, och det fi nns generellt sett ett sug efter att utbilda fl er. 
Samtidigt blir det hårdare krav på större andel förskollärare i förskolan, och många pensionsavgångar på sikt, 
säger Helene Elvstrand, programansvarig vid Linköpings universitet.
   De tre nya antagningsorterna blir Vimmerby, Västervik och Hultsfred, och enligt avtalet kommer man från 
och med hösten 2019 att erbjuda 20 studieplatser på varje ort.
   - I många småkommuner är det än mer svårare, än i landet i stort, att få tag i utbildad personal, och där ser vi 
en annan studentgrupp än de som precis slutat gymnasiet. Många har kanske jobbat länge inom förskolan, och 
velat utbilda sig vidare, men valt bort det eftersom pendling inte fungerar på grund av till exempel familjesitua-
tion, säger Helene Elvstrand.
   De som söker till utbildningen blir ordinarie programstudenter, med samma föreläsningar, uppgifter och exa-
minationer som de studenter som går utbildningen i Norrköping. 
   - Studenterna på de nya orterna blir en grupp som arbetar tillsammans, och som träffas på sina orter. Ibland 
kommer de att vara på plats i Norrköping, och lärare kommer också att åka dit.

   I Örebro kommun fi nns fl era hundra barn som aldrig får ledigt från förskolan. Det är ett problem menar poli-
tiker i kommunen.
   En kartläggning görs just över barns ledighet från förskolan. Siffrorna kommer visa hur det såg ut året 2017. 
   2015 gjordes en undersökning som visade att över 500 barn aldrig var lediga i Örebro kommun.
   Marie Magnusson (KD), ordförande i förskolenämnden, tror inte att resultatet kommer se bättre ut än tidigare 
mätningar.
   - Jag tror inte att trenden har brutits, utan jag tror vi kommer få i princip samma resultat, säger hon.
   (Sveriges Radio)



Fler mår dåligt inför att gå till jobbet

Solskyddskontroll på förskolor ska
minska risken för hudcancer

Hög personalomsättning kan vara 
skadlig för förskolebarn

   Allt fl er känner psykiskt obehag att gå till jobbet. Det visar senaste Jobbhälsoindex. Nästan en miljon känner
olust inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Fritidsledare, barnskötare och städare mår 
sämst. 
   Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern) tar upp psykiskt ohälsa i arbetslivet och bygger på intervjuer 
med 9.991 yrkesverksamma personer mellan 20 och 65 år. Många känner olust inför att gå till jobbet. Det yttrar 
sig i sömnlöshet, vantrivsel, ångest och stress.
   8 procent känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet fl era gånger i veckan och 14 procent gör det några 
gånger i månaden. Det motsvarar cirka en miljon människor.
   De som tjänar under 25 000 kronor i månaden mår sämre än andra över att gå till jobbet.
   De yrkesgrupper som sticker ut är fritidsledare, barnskötare och städare. Där känner 13 procent psykiskt obe-
hag att gå till jobbet fl era gånger i veckan.
   (Kommunalarbetaren)

   Förskolebarn spenderar mycket av sin tid utomhus, särskilt under sommarmånaderna. Därför behövs ett bra 
solskydd och en utförlig planering av miljön där barnen är, anser Miljökontoret i Söderköping och Valdemars-
vik. Målet är att hitta sätt för att minska barnens exponering för skadlig UV-strålning, samt att minska risken för 
hudcancer längre fram i livet.
   - Vi har ju sett att solen kan ge skador på människor i framtiden och just barn har en känsligare hud. Ju yngre 
de är desto tunnare är huden. Därför har vi velat se till att det på förskolan ska fi nnas möjlighet till att vara i 
skuggan samt fi nnas rutiner för användning av solskyddskrämer och skyddande kläder, berättar Katrin Engman, 
miljöskyddsinspektör.
   - Miljökontoret i i Söderköping och Valdemarsvik har under året åkt runt till förskolorna i kommunerna för att 
undersöka miljöerna, mestadels utomhus. Sedan har man tillsammans med förskolorna diskuterat och lagt fram 
en åtgärdsplan. På de fl esta av förskolorna fi ck åtgärder vidtas.
   - Det kan exempelvis vara att förskolan ska se över sina rutiner vad gäller insmörjning av barn. Att man 
informerar föräldrarna att smörja in sitt barn innan de kommer dit på morgonen samt att de ska skicka med 
solkräm och långärmade kläder, förklarar Katrin.
   (SVT Nyheter)

   Personalomsättningen i förskolan ökar. Det visar siffror för Stockholm, Göteborg och Malmö, som Ekot har 
tagit fram. Och en alltför hög personalomsättning kan vara direkt skadlig för barnen, det säger fl era barn- och 
ungdomspsykologer som Ekot talat med.
   - Jag brukar prata om strukturell brist, ingen som gör barnen illa, ingen slår dem, men när förutsättningen för 
att vara nära varje barn inte fi nns blir det någon typ av skada, säger förskolepsykolog Gunilla Niss.
   Det fi nns ingen samlad nationell statistik över personalomsättningen i förskolan, men i Stockholm, Göteborg 
och Malmö är tendensen den samma.
   Personalomsättningen har enligt kommunernas egna siffror ökat de senaste åren. Nu för tiden är det många 
som jobbar en period i förskolan i väntan på något bättre.
   - Det har blivit ett genomfartsyrke, säger Pia Rizell, som sitter i Lärarförbundets styrelse.
   För barnen betyder den ökande personalomsättningen att det hela tiden är nya personer som sköter om dem på 
dagarna, och det kan skada dem, menar fl era psykologer Ekot varit i kontakt med.
   (Sveriges Radio)



Nästa FSO-Nytt kommer den 24 augusti!

Både bra och dåligt med uppkopplade leksaker

Tvåårig förskoleklass i Finland?

   Små barns uppkopplade lek är inte längre bara tryck på surfplattor, telefoner och datorer. Nu fi nns små lek-
saksrobotar som roliga pratande kunskapsbanker, uppkopplade dockor som lyssnar och svarar och leksaker med 
artifi ciell intelligens inkopplad. 
   Nu har Europeiska kommissionens forskningscenter presenterat en studie där över 200 europeiska familjer 
med barn upp till åtta år medverkar. Forskarna till studien undersökte hur barn samspelar med sådana leksaker 
och hur inblandade deras föräldrar var.
   - Säkra, väldesignade uppkopplade leksakerna har verkligen potential att främja barns kreativitet, fantasi, 
språkinlärning och sociala färdigheter säger professor Jackie Marsh från Sheffi eld University. 
   Hon och hennes kollega Stephane Chaudron från Europeiska kommissionens forskningscenter menar också 
att leksakerna gör att barnen växer upp med nutidens teknologi. Något som ger dem möjlighet att få bukt med 
tekniken innan de blir vuxna. 
   Men det fi nns också farhågor och frågetecken kring var insamlad data från barnens lek hamnar, som ljudfi ler 
och IP-adresser. Risken för hackade leksaker existerar, även om den är mycket liten.
   Forskarnas budskap till föräldrar är därför att vara med och se till att man själv förstår sig på de uppkopplade 
leksakerna. Och till leksakstillverkarna vill man att de ska prioritera säker design och inte samla in mer data än 
nödvändigt.
   - Vi uppmanar verkligen tillverkarna att tänka efter när det kommer till hur mycket data som behövs för att 
göra en leksak intressant och rolig. Det som inte krävs bör de helt enkelt inte lagra, säger Stephane Chaudron.
   (Sveriges Radio)

   Det fi nska lärarfacket OAJ vill att förskoleklasserna i Finland förlängs till två år. Målet är att alla femåringar 
ska gå i förskoleklass
   Lärarfacket OAJ föreslår att undervisningen i förskoleklass i Finland blir tvåårig och att barnen ska börja re-
dan vid fem års ålder. Enligt OAJ skulle det stärka barnens lärstig och underlätta skolgången i början.
   - Allt fl er medborgare har fått upp ögonen för en högklassig småbarnspedagogik och för hur viktig förskole-
klassen är för barnets lärstig. OAJ:s mål är att få alla femåringar att delta i förskoleklass och att ändringen 
skulle ingå i kommande regeringsprogram, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i ett pressmeddelande.
   - Samtidigt måste dock stödet för växande och lärande utökas, påpekar han.
   OAJ uttrycker en oro för att barn som behöver stöd eller specialundervisning inte får det i tillräcklig utsträck-
ning. Enligt OAJ behöver ungefär tio procent av barnen i en årskurs specialstöd, vilket är svårt att tillgodose om 
barngrupperna är alltför stora.
   - Pengar spelar en stor roll för hur stöd förverkligas i förskoleundervisningen. Resurser innebär tillräckligt 
många lärare och speciallärare samt skäligt stora grupper, säger Luukkainen i pressmeddelandet.
   (Vasabladet)


