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Manifestation för barnen!

   21 september 2018

   Hundratals barn, pedagoger och föräldrar från fria förskolor i hela Göte-
borg hörsammade FSO:s upprop och samlades i onsdags den 19 september 
på Gustafs Adolfs Torg för att protestera mot förskolenämndens beslut att 
införa en ny resursfördelningsmodell, något som hotar de fria förskolornas 
existens och kan leda till massnedläggningar.
   Vid manifestationen lämnade FSO:s vd Mimmi von Troil över FSO:s kon-
sekvensanalys till kommunalrådet Karin Pleijel (MP).



Snabba fakta om förskolan
(Källa: Skolverket, uppgifter från hösten 2017)

Ovanlig välkomstceremoni i kinesisk förskola

Forskare: Synen på barns kroppar har förändrats i förskolan

• 9.791 förskoleenheter, varav 2.693 fristående förskoleenheter
• 1.794 verksamheter inom pedagogisk omsorg, varav 719 i enskild regi
• 509.784 barn i förskola, varav 20 procent i fristående förskoleenheter
• 15,3 barn/barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi
• 15,6 barn/barngrupp, antal barn per avdelning, enskild regi
• 11.585 barn i pedagogisk omsorg
• 108.584 anställda i förskola som arbetar med barn. Personaltätheten är 5,1 barn per årsarbetare.
• 2.343 anställda i pedagogisk omsorg. Personaltätheten är 4,9 barn per anställd.
• 42,4 procent av personalen i förskola har pedagogisk högskoleexamen/utbildning (heltidstjänst)
• 5,6 procent av personalen i pedagogisk omsorg har pedagogisk högskoleexamen/utbildning (heltidstjänst)
• Kostnader förskolan 71,7 miljarder kr
• Kostnad förskolan per inskrivet barn 144.300 kr (2016)

   En förskola i staden Shenzhen i sydöstra Kina arrangerade en minst sagt ovanlig väl-
komstceremoni för de 500 förskolebarnen och ett hundratal föräldrar på höstterminens 
första dag. Rektorn Lai Rong hade bjudit in en lättklädd dansös som inför de förvånade 
barnen och föräldrarna bjöd på en vågad dansföreställning på en fl aggstång med landets 
fl agga hissad.
   Journalisten Michael Standaert, som arbetar i staden och har sina barn i förskolan där, 
skrev på Twitter att rektorn “välkomnade dem tillbaka med en strippstångsdans på en 
fl aggstång med Folkrepubliken Kinas fl agga. Hon har blivit knäpp”.
   - Jag har inget emot strippdans i klubbar för vuxna, men det är märkligt olämpligt i en 

förskola, kommenterade han händelsen för en nyhetssajt.
   Rektorn förklarade att hon hade försökt att “lätta upp stämningen” på förskolans första dag, men att hon nu 
bad om ursäkt för att hon inte hade tänkt igenom arrangemanget mer.
   Den lokala skolbyrån anser att dansnumret var olämpligt och rektorn har fått sparken.

   Barns rätt till kroppslig integritet kommer för första gången att skrivas in i läroplanen för förskolan. Men 
det råder redan nu en osäkerhet bland nyutbildad förskolepersonal om hur de egentligen får ta i barnen, och de 
anser inte att de får tillräcklig utbildning i det. Det visar ny forskning vid Karlstads universitet i samarbete med 
Linnéuniversitetet.
   - Just den här vardagsberörigen, var går gränsen, hur ska jag bete mig vid ett blöjbyte? Studenterna tycker 
att de har fått för lite om det i utbildningen och vissa studenter har nästan blivit arga på det, berättar Magnus 
Åberg, universitetslektor i genusvetenskap.
   Forskningen visade att manliga förskollärare ofta känner sig misstänkliggjorda under sin praktik, men inte ges 
tillfälle att vädra det när de är tillbaka i skolan. På vissa förskolor har andra regler gällt för de manliga förskol-
lärarna än för deras kvinnliga kolleger.
   - De har berättat att de inte fått göra jobbet fullt ut som alla andra får göra, att de inte fått byta blöjor eller 
vara ensamma med barn. Vi har också hört berättelser om att föräldrar ställt krav att män inte får se deras barn 
nakna.
   Forskningen visade också att synen på barns kroppar och beröring har förändrats i den svenska förskolan sen 
70- och 80-talen. Detta framkom både i förskolans styrdokument och i intervjuer med såväl nyutbildade som 
erfarna förskollärare.
   - Det var en mer obekymrad inställning till beröring och kroppslighet på 70- och 80-talet. Vattenlekar inom-
hus förekommer fortfarande men det är alltid kläder på, ofta en blöja och en T-shirt, berättar Magnus Åberg.
   (Sveriges Radio P4 Värmland)



Nästa FSO-Nytt kommer den 5 oktober!

Svårt att prata om fetma hos barn

Ökning av kikhosta under augusti

Skolinspektionen kritiserar Nordmalings 
kommun efter anmälan från FSO

   Ökning av fetma och övervikt hos små barn börjar plana ut. Men däremot ökar skillnaden mellan olika grup-
per. Det konstaterar dietist Lena Ljungkrona-Falk på Barnhälsovården i Skaraborg.
   En projektgrupp inom Kommunalförbundet och Folkhälsoenheten i Skaraborg har fått ett särskilt uppdrag av 
sjukvårdspolitikerna att arbeta mot övervikt och fetma hos barn.
   Tolv procent av svenska fyraåringarna lider av övervikt eller fetma. Det visar en sammanställning från barn-
hälsovården vid landstinget Sörmland.
   Hur möter ni föräldrar som har ett barn med övervikt?
   - Det är viktigt att inte skuldbelägga. Det går att åtgärda problemet men det tar tid och är krävande. Man kan 
se till att barnen “växer i kapp” sin kropp utan hets och med positiva matvanor. Ju tidigare man börjar, desto lät-
tare bättre är det, säger Lena Ljungkrona-Falk, dietist vid centrala Barnhälsovården i Skaraborg.
   (Skaraborgs Läns Tidning)

   Liksom de tre senaste åren skedde i augusti en säsongsökning av kikhosta. Totalt konstaterades 90 fall under 
augusti, varav 12 bland spädbarn. För att förebygga sjukdom hos de minsta är det viktigt att spädbarn vaccine-
ras i tid och får behandling.
   Totalt sett har inte antalet fall av kikhosta hos spädbarn ökat under de senaste tre åren, men den pågående 
säsongsökningen förväntas kvarstå under hösten. Sjukdomen ger intensiv och långvarig hosta och kan vara en 
mycket allvarlig sjukdom för de yngsta spädbarnen.
   - Det är viktigt att dessa små barn får behandling snabbt, och att gravida kvinnor med hosta provtas och be-
handlas för kikhosta för att minska risken att barnet smittas efter födseln, säger Bernice Aronsson, barnläkare 
och utredare på Folkhälsomyndigheten.
   Kikhosta är en smittsam sjukdom och nästan alla barn i Sverige är vaccinerade. Vaccinet ger ett bra skydd 
mot allvarlig sjukdom, men skyddet är relativt kortvarigt jämfört med andra vacciner. Sjukhusvistelse och 
komplikationer vid kikhosta är vanligast hos de allra yngsta som ännu inte fått något vaccin. Redan den första 
dosen vaccin ger skydd mot kikhosta och därför är det viktigt att den ges så tidigt som möjligt, från 2,5 månad-
ers ålder. Spädbarn som är yngre än sex månader, ska om de utsatts för smitta, behandlas snabbt med antibiotika 
även i förebyggande syfte.
   - Småbarn smittas för det mesta av personer i den närmaste omgivningen som oftast inte är medvetna om att 
de har kikhosta. För att förebygga sjukdom hos de minsta ska man vara uppmärksam när personer som har nära 
kontakt med spädbarn har långvarig hosta, säger Bernice Aronsson.
   Framför allt gäller det föräldrar och syskon, men också vårdpersonal på exempelvis förlossningsavdelningar 
och barnavårdscentraler. Vid långvarig hosta och misstanke om kikhosta är det viktigt att uppsöka sjukvård för 
provtagning och behandling.

   Nordmalings kommun bryter mot skollagen och skolförordningen när man inte fattar beslut om kommande 
års bidrag till de fria förskolorna Holken och Bergslyan senast vid årsskiftet, och inte heller fattar indvidualise-
rade beslut för förskolorna. Nordmalings kommun har inte heller bifogat någon överklagandehänvisning till 
sina beslut.
   Skolinspektionen har efter en anmälan från FSO Fria förskolor granskat ärendet och i ett utförligt beslut före-
lägger Skolinspektionen Nordmalings kommun att senast den 28 september vidta åtgärder så att man fortsätt-
ningsvis hanterar bidragsbesluten enligt gällande lagstiftning. I sitt beslut hänvisar Skolinspektionen till fl era 
tidigare domar i Högsta förvaltningsdomstolen, domar som också har sitt ursprung i anmälningar från FSO.


