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   Med två veckor kvar till valet är riksdagspartierna på upploppet, och de övertrumfar varandra i jakten på väl-
jarnas röster. Men när det kommer till förskolan är aktiviteten inte riktigt så stor som man hade kunnat önska, 
än mindre när det handlar om fria förskolor.
   Med vårens riksdagsbeslut i färskt minne, där en majoritet av riksdagens ledamöter röstade för ägar- och led-
ningsprövning av fria förskolor (bara C röstade emot), är det intressant att studera vad de olika politiska partier-
na egentligen vill göra för förskolan.
   Det var snabbt överstökat. Följande kunde FSO-Nytt hitta vid en sökning av riksdagspartiernas valmanifest 
och politiska utspel:

Socialdemokraterna: Fler barnskötare och mindre barngrupper.
Miljöpartiet: Investering i små barngrupper och stimulera lusten att läsa redan i förskolan och satsa på skolbib-
liotek med utbildad personal.
Moderaterna: Obligatorisk språkförskola för nyanlända.
Centerpartiet: 40 miljoner per år för integrationsförskolor. Obligatorisk språkförskola för nyanlända.
Liberalerna: Obligatorisk språkförskola för nyanlända.
Kristdemokraterna: En halv miljard för att minska barngrupperna. Maxgräns för barngruppers storlek. Obli-
gatorisk språkförskola för nyanlända.
Vänsterpartiet: 10 miljarder för att anställa fl er, minska barngrupperna och förbättra arbetsmiljön.
Sverigedemokraterna: Slöjförbud i förskolan och obligatorisk förskola för barn med utrikesfödda föräldrar.

   Förskolan är sedan skollagens införande en egen skolform och stort fokus har lagts 
på att det är i förskolan som barnen tar sina första steg i det livslånga lärandet. Vi har
sedan fl era år en skriande brist på förskollärare och barnskötare. För barn med utrikes-
födda föräldrar kanske det endast är i förskolan man möter det svenska språket. Utma-
ningarna för förskolan är minst sagt enorma. Det känns därför oerhört märkligt att riks-
dagen har beslutat om ägarprövning, utökade krav på förskolechefer - som ska benäm-
nas rektorer - och det fi nns ett förslag på en reviderad läroplan som ställer ännu högre 

krav på förskolans personal. FSO anser att det är viktigt att det ställs krav på förskolan, både på huvudmän och 
personal, men det måste fi nnas en rimlig möjlighet att kunna klara av dessa krav. Arbetsmiljöverket har fl era 
gånger varnat för de ökande sjukskrivningarna bland förskolepersonal. Ansvar och befogenhet är två ord som 
går hand i hand, men där förskolan just nu har ett otroligt stort ansvar men inga befogenheter att lösa proble-
men som uppstår. Får vi inte fl er händer och famnar och fl er förskollärare kommer sjuktalen att fortsätta att öka. 
Dessutom mäts kvaliteten i kommunala och fristående förskolor efter olika måttstock och det är omöjligt att 
göra jämförelser mellan de två eftersom det är helt olika tillsynsmyndigheter. Ett första steg borde vara att över-
föra tillsynen av all förskoleverksamhet till Skolinspektionen, det andra borde vara att förenkla möjligheter till 
validering och det tredje är att skapa karriärvägar för barnskötare som vill fortsätta som barnskötare, men med 
specialisering. Att mer pengar behövs till förskollärarutbildningen är en självklarhet. Om partierna menar allvar 
med att de vill satsa på framtiden är det i förskolan man måste börja. Nu.

                                                                                                                 Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor



Fortsatt brist på behöriga förskollärare

Kommuner slarvar med lekplatskontroller

Kurs i höst - FSO har platser kvar!Kurs i höst - FSO har platser kvar!

   Behörigheten fortsätter att vara ett bekymmer bland de anställda i förskolan, visar ny statistik från Skolverket. 
Andelen som helt saknar utbildning för att arbeta med barn ökar och var förra året nästan 30 procent, en ökning 
med 1,5 procentenheter jämfört med året innan. Om andelen utan tillräcklig utbildning fördelas på kommunala 
respekt ive fristående förskolor blir den 27 respektive 41 procent.
   - Personalens utbildning och kompetens är det absolut viktigaste för att barnen ska få en lärorik och trygg 
förskolemiljö, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.
   (forskolan.se)

   Mer än var tionde kommun besiktigar inte lekplatser som de har ansvar för, visar Sveriges Radios Ekoredak-
tions granskning.
   När Ekot ställer frågan om senaste besiktningsprotokollet från varje lekplats är det mer än var tionde kommun 
som inte kan lämna ett protokoll från det senaste året. Att årliga säkerhetsbesiktningar inte görs kan leda till 
allvarliga olyckor.
   - Om man har en gungställning som är rutten så kan det innebära så allvarliga risker som dödsfall, säger Anna 
Strandberg som är konsumentverkets expert på lekplatssäkerhet.
   Sju kommuner har inte gjort någon besiktning eller fört några protokoll de senaste tre åren. Detta trots att 
lagen säger att det ska göras.
   - Det fi nns ingen speciallagstiftning för lekredskap men produktsäkerhetslagen hänvisar till de standarder som 
fi nns. Där står det att man ska besiktiga årligen, säger Anna Strandberg.
   Varje år skadas uppskattningsvis 18.000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka akutsjukvård efter olyckor 
på lekplatser.
   Räknar man med dem som i stället vänder sig till vårdcentraler eller tandvården är det runt 50 000 barn som 
skadas.
   Alla olyckor går naturligtvis inte att förebygga men när det kommer till skador och fel på lekplatsredskapen 
ligger ansvaret hos den som äger och driver lekplatsen.
   Det är inte bara säkerhetsbesiktningar och protokoll som saknas, även åtgärder av kända fel saknas.
   - När vi har gjort kontroller bakåt så har man känt till felen men inte lagt några pengar på att åtgärda bristerna. 
Det är viktigt att inte bara besiktiga utan även att åtgärda dom brister man påträffar, säger Anna Strandberg, 
Konsumentverket.
   (Sveriges Radio)

   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
   Dataskyddförordningen, Göteborg, 2 oktober
Sista anmälningsdag 1 september
   Dataskyddsförordningen, Malmö, 16 oktober - Obs! Sista tillfället för denna kurs!
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



Nästa FSO-Nytt kommer den 7 september!

Spädbarn klarar att skilja mellan olika språk

För få vill bli förskollärare – brist väntar

   Flera månader innan de själva har börjat prata kan spädbarn kombinera hörseln och synen för att särskilja 
olika språk. Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Otto-Friedrich universitet i tyska Bamberg 
i en studie, som publiceras i tidskriften Infant Behaviour and Development.
   - Det är anmärkningsvärt hur tidigt barn har förmåga att matcha hörd och visuell information när människor 
talar, till och med när det gäller så närbesläktade språk som tyska och svenska, säger docent Terje Falck-Ytter 
vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.
   Studien bygger vidare på framför allt en tidigare gjord undersökning, som visade att franska och tyska späd-
barn som fått höra en text uppläst på franska eller tyska senare föredrog att titta på en person som, med ljudet 
avslaget, läste upp samma text på deras respektive språk.
   - Tyska och franska har olika språkmelodier, vilket i hög grad påverkar munrörelserna när man pratar. Därför 
ville vi gå vidare och ta reda på om spädbarns förmåga att matcha hörd och visuell information gäller även för 
språk med mer liknande språkmelodi, som ju svenskan och tyskan har, säger Terje Falck-Ytter.
   Den nya studien omfattar 53 tyska och 43 svenska 4,5 månader gamla spädbarn, som genomgick ett och 
samma experiment vid barn- och spädbarbarnslaboratorierna i sina hemstäder.
   Sittande i mammas eller pappas knä framför en bildskärm fi ck barnen i ett par omgångar vänja sig vid att se 
ansiktet på en kvinna när hon – med ljudet avslaget – på den ena sidan av skärmen läste upp en kort text på 
svenska text och på den andra samma text på tyska.
   - Anledningen till att det gjordes var att vi ville veta om barnen föredrog att titta på något av de båda ansik-
tena redan innan själva experimentet startade, förklarar Terje Falck-Ytter.
   Efter de inledande omgångarna fi ck barnen lyssna på antingen den tyska eller svenska texten, men utan att se 
videoklippen av kvinnan som läste upp den. Därefter visades på nytt de båda talande kvinnansiktena, med ljudet 
avslaget, på bildskärmen.
   - Det innebär att bara det ena av de två kvinnoansiktena som barnen såg på bildskärmen talade den text som 
de just hade hört. Och det var faktiskt något som de fl esta av barnen upptäckte, säger Terje Falck-Ytter.
   Forskarna betonar att studien rör grundforskning kring hur barn tidigt i livet kombinerar hörseln och synen i 
sin språkinlärning. Men de hoppas samtidigt att de nya rönen ska få praktiska tillämpningar. Som exempel näm-
ner de att upptäckten att spädbarn använder både synen och hörseln för att urskilja språkliga nyanser talar för att 
barn som fötts döva tidigt i livet bör få ett så kallat cochleaimplantat som hjälp för sin språkutveckling.
   (Uppgang.com)

    Trots att antalet som antas till förskollärarutbildningen ökar något, så skulle det behöva utexamineras 2.000 
fl er varje år, enligt Universitetskanslerämbetet, UKÄ.
   Snart börjar en ny kull förskollärarelever sin utbildning, ungefär 4.000 beräknas påbörja utbildningen under 
året, men de skulle behöva vara fl er.
   Prognosen för 2021, det år då de som börjar sin utbildning i år är färdigutbildade, kommer det att saknas cirka 
2.000 nyutexaminerade förskollärare.
   - Det vi kan se när vi tittar på förskollärarutbildningen när vi tittar på de som examineras varje år, så examine-
ras det nästan 2.000 färre än vad det årliga behovet är, för att vi ska täcka rekryteringsbehovet i förskolan, säger 
Julia Elenäs, utredare på Universitetskanslerämbetet, UKÄ.
   - Vi har inte ens tillräckligt med nybörjare för att täcka behovet.
   (SVT Nyheter)


