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Reviderad läroplan för förskolan

Lär dig den reviderade läroplanen

Barnskötarna behövs

   7 september 2018

   Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Den beslutade läroplanen fi nns att ladda ner som pdf på Skolverkets 
hemsida, www.skolverket.se. Direktlänk för nedladdning:  https://bit.ly/2wykmH1

   Skolverket kommer att hålla två webbinarier där man berättar om förändringarna i läroplanen. Ett webbina-
rium kommer i första hand att rikta sig till huvudmän och förskolechefer, och det andra kommer i första hand 
att rikta sig till förskollärare, barnskötare och övrig personal. Båda webbinarierna kommer att ta upp ungefär 
samma innehåll, men under frågestunden kommer man i första hand att besvara frågor från den grupp webbina-
riet riktar sig till.
   • Huvudmän och förskolechefer: 19 september 11:30-12:30
   • Förskollärare, barnskötare och övrig personal: 19 september 15:00-16:00
   Webbinarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan är nödvändig. Under webbinariet kommer du att kunna 
skicka in frågor via e-post. Du kommer också att kunna se webbinarierna i efterhand.

   En bra förskola är grunden för ett jämlikt skolsystem. Men Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar att 
det fi nns stora skillnader i hur landets förskolor tar sig an arbetet med den pedagogiska kvaliteten.
   Regeringen bedömer därför att den tjugo år gamla läroplanen behöver förnyas, så att den blir bättre anpassad 
till dagens situation och framtida utmaningar. Det måste vara tydligt vad uppdraget i läroplanen innebär för att 
öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och därmed förskolans kvalitet och måluppfyllelse.
   - Förskolan är och ska vara målstyrd. Det innebär att läroplanen ger förskolans rektorer, lärare och barn-
skötare stöd i sitt arbete. Hur det pedagogiska uppdraget genomförs i praktiken avgörs av professionella medar-
betare. Politiken ger förutsättningar med mindre barngrupper, stärkt ledarskap och nu också en modern läroplan 
säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

   Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gör tummen ner för kommuner som ratar barnskötare och endast 
vill ha förskollärare i förskolan.
   - Jag ser inte det som rimligt. Det är en linje som jag aldrig har ställt upp på av den anledningen att det är 
samarbetet mellan förskollärare och barnskötare som skapar den bästa kvaliteten i förskolan, sade ministern i 
samband med att den nu beslutade, reviderade läroplanen för förskolan presenterades.
   När Kommunalarbetaren har frågat kommunerna svarar ungefär var femte kommun att det fi nns riktlinjer som 
säger att man helst bara vill ha förskollärare. Enligt den nu beslutade versionen av läroplan för förskolan, är 
det enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin, nu en självklarhet att även barnskötare ska fi nnas på landets 
förskolor.
– Jag tycker det. Här lyfts det fram att det behövs både barnskötare och förskollärare. Och utbildningsministern 
säger att det behövs barnskötare och förskollärare.
   (Kommunalarbetaren)



Fler vägar in i läraryrket

Satsning på små barns språkutveckling

Information till FSO:s medlemmar i Västra Götaland

Nya bidragsregler på gång

   Regeringen uppdrar åt Umeå universitet att leda ett arbete med att ta fram insatser som ska resultera i mer än-
damålsenliga och effektiva utbildningsvägar till lärarexamen- och förskollärarexamen. Arbetet ska genomföras 
tillsammans med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, 
Malmö universitet och Högskolan Dalarna.
   Uppdraget består i att:
   • utveckla och använda strukturerade metoder för bedömning och validering av reell kompetens som erhållits 
genom bl.a. tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet för att främja tillträde till en lärar- eller förskollärarut-
bildning,
   • på ett kommunikativt och lättillgängligt sätt bistå andra universitet och högskolor med information om hur 
bedömning av reell kompetens kan göras och hur kompletterande kurser kan utformas,
   • erbjuda kompletterande kurser inom lärar- och förskollärarutbildningarna, exempelvis kortare ämneskurser, 
för att studenten ska nå kursfordringarna omfattande ämnesstudierna för en kompletterande pedagogisk utbild-
ning (KPU) eller för att uppnå full omfattning av de ämnesstudier som krävs för en grundlärarexamen, och
   • utforma och erbjuda en eller fl era påbyggbara, poänggivande kurser med innehåll från den utbildningsveten-
skapliga kärnan som ska kunna tillgodoräknas i lärarutbildningar och kompletterande pedagogisk utbildning 
som leder till lärarexamen och erbjudas i fl exibla studieformer.

   Statliga Kulturrådet har beviljat bidrag till sju kommuner i landet, bland annat Norberg, för ett språkarbete för 
små barn.
   Projektet innebär ett samarbete mellan biblioteket, barnhälsovården och förskolan. Målgruppen är barn 0-3 år 
och deras föräldrar.
   Norbergs kommun har fått totalt 500.000 kronor från Kulturrådet, som är en myndighet under Kulturdeparte-
mentet, och delar av pengarna ska användas för att bygga om bibliotekets barnavdelning. I projektet ingår även 
ett helt nytt bibliotek, en fi lial på en förskola i Kärrgruvan.
   Bibliotekspedagog Pia Carlsson hoppas att satsningen ska ge resultat även när barnen blivit äldre.
   - Siffrorna ser inte så bra ut i Norberg angående barn som går vidare från nian till gymnasiet. Vi behöver 
jobba med det och då måste man börja på ett tidigt stadium, säger hon till P4 Västmanland.
   (Sveriges Radio P4 Västmanland)

   Smittskydd Västra Götaland och Strama – Samverkan mot antibiotikaresistens, planerar att under nästa vecka 
gå ut med information till alla förskolor i hela regionen, fristående och kommunala.
   Det gäller information om antibiotikabehandling till barn och förskola. Det visar sig att det råder en del miss-
förstånd inom området som man fi nner att man behöver klara ut.
   Informationsbrevet kommer att publiceras på FSO:s hemsida.

   I en lagrådsremiss föreslår regeringen att bidrag till fristående förskolor, skolor och fritidshem ska bestå av ett 
grundbelopp, strukturbelopp och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Ersättningen för resurser som fördelas 
med hänsyn till elevers behov ska särredovisas i strukturbeloppet, som är nytt.
   - Den här lagstiftningen ger kommuner större möjligheter att träffsäkert rikta mer resurser till de skolor som 
behöver det mest. Genom strukturbelopp kan kommunen vikta pengar till skolan utifrån elevernas behov. Det 
innebär mer tid för lärarna på skolor där eleverna inte har lika mycket med sig hemifrån. När kommuner riktar 
resurser på det sättet ska man inte behöva ge skattepengar till exempel till friskolor som inte velat ta ett lika 
stort ansvar för elever från mer studieovana hem eller nyanlända, säger utbildningsminister Gustav Fridolin 
(MP).



Nästa FSO-Nytt kommer den 21 september!

“Gör något åt förskolans grundläggande problem”

Barn med beteendesvårigheter behöver
extra stöd redan i förskolan

Vilket parti du än väljer
Glöm inte att rösta på söndag!

Olika åsikter om tak för barngrupper

   Barngruppernas storlek är inte det enda som avgör barnens och personalens trivsel på förskolan. För att skapa 
en trygg miljö med låga stressnivåer krävs politiska förslag som leder till bättre utbildnings- och kompetens-
nivåer, högre löner och större likvärdighet på verksamheten såväl mellan som inom kommuner. Det skriver 
professorerna i pedagogik Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman vid Malmö universitet i en debattartikel 
i Dagens Samhälle..
   Läs hela debattartikeln:  https://bit.ly/2ohtOed

   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 Madeleine 
Sjöman vid Högskolan i Jönköping i sin avhandling.
   - Jag har i enkäter frågat förskollärare om barns engagemang, om vilken typ av stöd de ger i förskolan och 
om barns beteendesvårigheter och socialt samspel. Målet har varit att identifi era möjligheter och hinder för det 
individuella barnet när det gäller engagemang men också hur förskolans miljö kan bidra till barns engagemang. 
Det har varit mitt intresse att både få ihop individ och omgivande faktorer.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Det viktigaste resultatet är att barn med beteendesvårigheter visar en lägre grad av engagemang i förskolans 
aktiviteter som i sin tur kan påverka deras lärande. Det handlar om barn som uppvisar ett hyperaktivt beteende 
och har svårt att stanna kvar i situationer, som ständigt byter aktiviteter och som ofta avbryter sitt samspel med 
andra barn. Jag har inte specifi kt studerat barns lärande men för att lära sig nya färdigheter behöver barnet 
stanna kvar i en situation tillräckligt länge för att bli involverad i det som pågår. Det är något som jag tror att vi 
missar många gånger. Vi ser att de här barnen är oroliga och att det är stökigt runt omkring dem, men som lärare 
vet man kanske inte alltid vad man ska göra för att hjälpa dem.
   (Skolporten)

   En undersökning som Lärarnas tidning har gjort visar att närmare hälften, 48 procent, av landets kommuner 
inte anser att det bör införas ett tak för gruppstorlekar, varken inom förskolan eller fritidshemmen.
   I Lärarnas tidnings undersökning uppger en femtedel av landets kommuner att de redan infört ett tak för barn-
gruppernas storlek. Orsa är en av dem, här innebär taket sex barn per heltidsanställd i förskolan. När det gäller 
fritidshemmen fi nns inga riktlinjer.
   Taket för Orsas förskolor är ett snitt av antalet barn över året, vilket innebär att det kan bli fl er än sex barn i 
perioder. Lärarförbundets lokalavdelning har protesterat mot detta. Man vill att skrivningen ändras till att det 
ska vara sex barn per heltidsanställd året om, inte en snittsiffra, och att barn antalet på en avdelning alltid ska 
diskuteras i samråd med förskolechef, specialpedagog och förskollärarna.
   Läs hela artikeln här: https://lararnastidning.se/tvist-om-maxtaket/
   (Lärarnas tidning)


