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Förskola tvingades stänga akut

Ger fysisk aktivitet och utomhustid i 
förskolan mindre sjukfrånvaro?

   5 oktober 2018

   En förskola i Uppsala har tvingats stänga med mycket kort varsel då personalens arbetsmiljö varit för dålig. 
Enligt Upsala nya tidning är det en enskild förälder till ett barn på förskolan som ligger bakom problemen.
   Föräldern ska ha vägrat lämna förskolan, försökt styra personalen och ibland uppträtt med en aggressiv atti-
tyd. Situationen blev till slut så ansträngande för personalen att de vägrade gå till jobbet.
   - Vi har hamnat i en situation där vi inte kan garantera en rimlig arbetsmiljö för vår personal. Det är i nuläget 
omöjligt att bedriva en pedagogisk verksamhet på ett måluppfyllande sätt. Därför stänger vi förskolan, säger 
ansvarig chef för förskolan till UNT.
   Chefen vill dock inte uttala sig om vad som orsakat den dåliga arbetsmiljön.
   (Svenska Dagbladet)

   Nu inleds en ny undersökning vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som ska kartlägga 
rörelseaktiviteten hos barn och pedagoger i förskolan. Förhoppningen är att ringa in vilka faktorer inom försko-
lan som kan användas för att öka den fysiska aktiviteten och kanske även minska sjukfrånvaron.
   - Det är redan känt att fysisk aktivitet ger god hälsa och att aktiva barn ofta blir aktiva vuxna. Genom insatser 
i förskolan som främjar fysisk aktivitet kan vi nå nästan alla barn och få dem att röra på sig mer, poängterar 
Daniel Berglind, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES och ansvarig för projektet.
   Det övergripande syftet är att undersöka om förskolans miljö och egna rutiner kring fysisk aktivitet samt tid 
spenderad utomhus samvarierar med hur mycket barn och pedagoger rör på sig. Man vill även se hur pedago-
gernas rörelseaktivitet påverkar barnens. Och dessutom ska undersökningen ta reda på om det fi nns en koppling 
mellan utomhustid i förskolan och mängden sjukfrånvaro. 
   - Vår hypotes är att ju mer tid utomhus, desto mindre infektions- och sjukdomsspridning mellan barn, peda-
goger och även vårdnadshavare. Att vi blir friskare och kan minska sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt 
barn (VAB) ligger i allas intresse, menar Daniel Berglind.
   Södermalms stadsdelsförvaltning är med i observationsstudien som genomförs på 27 av deras förskolor, där 
vissa har stor skolgård och andra liten eller ingen alls. Medverkar gör cirka 500 barn och 100 pedagoger. I 
sju efterföljande dagar kommer de bära varsin accelerometer – en liten manick med stor teknisk förmåga som 
mäter rörelseaktivitet i detalj. När man fått en bild av hur barnens och pedagogernas fysiska aktivitet ser ut ska 
uppgifter om sjukdomsfrekvens samlas in under sex månader. Förutom rörelseaktivitet och sjukdomsfrekvens, 
kommer psykisk hälsa och miljörelaterade faktorer studeras. Dessutom deltar de deltagande barnens vårdnads-
havare.
   - Vi är väldigt tacksamma över samarbetet med CES, och vi kommer i enlighet med studiens resultat se över 
och utveckla våra verksamheter så att barnen får likvärdiga förutsättningar att uppnå rekommendationerna un-
der vistelsetiden i förskolan, säger Signe Haugo, hälsostrateg på Södermalms stadsdelsförvaltning.



Program FSO-dagen 2019 
Tema: Barnperspektivet och barns perspektiv 

Fredag den 26 april 2019 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

08.00-09.00   REGISTRERING

09.15-10.00 INLEDNINGSANFÖRANDE - Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor 

10.15-11.15 - ÅRSMÖTE

11.25-12.10 SEMINARIEBLOCK 1

• Lunch 1 
• Mimmi von Troil, FSO Fria förskolor 
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan 
• Carina Hertrich, Smultronstället 
Barnens lek som inspirationskälla för oss pedagoger 
• Mikael Hellstadius, jurist 
Rättigheter, skyldigheter och barnperspektiv - praktisk juridik för fristående förskolor 
• Kerstin Mikaelsson, Kommunal 
Trygga famnar sökes - om barnskötares roll i förskolan 

12.20–13.05 SEMINARIEBLOCK 2

• Lunch 2 
• Mimmi von Troil, FSO Fria förskolor 
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan 
• Carina Hertrich, Smultronstället 
Barnens lek som inspirationskälla för oss pedagoger 
• Mikael Hellstadius, jurist 
Rättigheter, skyldigheter och barnperspektiv - praktisk juridik för fristående förskolor 
• Kerstin Mikaelsson, Kommunal 
Trygga famnar sökes - om barnskötares roll i förskolan 

13.15-14.15 SEMINARIEBLOCK 3

• Karin Örnborg och Viktoria Åman, Universeum 
Knak, brak, bära eller brista 
• Ingrid Engdahl, Stockholms universitet 
Barnen visar vägen - om vi vuxna förstår 
• Anders Ohlsson, förskollärare/utomhuspedagog 
Uterummets betydelse i förskolan 
• Fredrik Sjödin, Umeå universitet 
Arbetsmiljö i förskolan 
• Marie Kurzwelly, krisexpert 
Krishantering i förskolan 

14.15-15.00 - EFTERMIDDAGSKAFFE

15.00-16.00 SEMINARIEBLOCK 4

• Karin Örnborg och Viktoria Åman, Universeum 
Knak, brak, bära eller brista 
• Ingrid Engdahl, Stockholms universitet 
Barnen visar vägen - om vi vuxna förstår 
• Anders Ohlsson, förskollärare/utomhuspedagog 
Uterummets betydelse i förskolan 
• Fredrik Sjödin, Umeå universitet 
Arbetsmiljö i förskolan 
• Marie Kurzwelly, krisexpert 
Krishantering i förskolan 

16.30-17.30 AVSLUTNINGSFÖRELÄSNING med författaren Anders Jacobsson

17.30-19.00 – Mingel 

Med reservation för ev ändringar 
Anmälningstiden till FSO-dagen och Rikskonferensen för förskolechefer pågår till den 31 januari 2019. 

För anmälan och för mer information om FSO-dagen och föreläsarna, gå till FSO:s hemsida, www.fso.se. 
(Gäller endast FSO-medlemmar) 



Ett grundskott mot den fria förskolan
Debattartikel i GP den 22 september:

”Vi ser i vår vardag hur bristerna drabbar barnen.”

   Framtiden ser dyster ut för de fristående förskolorna i Göteborg. En ny bidragsmodell, signerad stadens förskolenämnd, 
kommer om den genomförs vid årsskiftet att innebära en katastrof. Redan nästa år kan vi komma att se en massnedlägg-
ning av fria förskolor – och upp till 5.000 barn kan förlora sin vardagstrygghet.
   I dag får fristående förskolor ett genomsnittsbidrag per barn. Det betyder att fristående förskolor får ett lägre bidrag per 
heltidsbarn i verksamheten, något som de fria förskolorna har accepterat eftersom det för det mesta har varit möjligt att 
planera ekonomin och verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. 
   Enligt den nya modellen ska genomsnittsbidraget tas bort och ersättas av ett bidrag för den faktiska tid barnen är i för-
skolan. Om föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga – något som ju är mycket vanligt och svårt för förskolorna att 
planera för – förlorar barnen rätten till en heltidsplats och bidraget minskas drastiskt, med upp till 62 procent! Oförutsäg-
barheten i modellen innebär att kooperativen helt kommer att sakna planeringsmöjligheter när det gäller ekonomin. Dess-
utom förändrar kommunen åldersindelningen, vilket innebär att de fria förskolorna förlorar 25 procent av bidragen för alla 
3-åringar som är inskrivna i förskolan. Sammantaget talar vi om en ekonomisk katastrof som kommer att drabba de fria 
förskolorna vid årsskiftet.
   Varför gör då Göteborgs Stad så här?
   FSO Fria förskolor har granskat processen och följande scenario ter sig allt mer sannolikt:
   Göteborg har svårt att klara platsgarantin som är fyra månader. Kommunens största utmaning är lokalbristen. Kommun-
styrelsen fi ck i april i år en rapport där man talar om att det behövs en ekonomisk styrmodell som stimulerar de fria för-
skolorna att ta emot fl er barn. Utan att vara konspirationsteoretiker innebär den beslutade resursfördelningsmodellen att 
kooperativen ska tvingas ta emot fl er barn för att kunna överleva ekonomiskt – något som för många är en omöjlighet 
eftersom lokalerna inte räcker till.
   Planen slår dock oroväckande fel. Vi vet redan nu att minst 40 kooperativ kommer att tvingas stänga innan sommaren 
nästa år. De första planerar att redan nu varsla för att stänga i februari.
   Göteborgs Stad måste, om man värnar de allra minsta barnen, genast riva upp den nya resursfördelningsmodellen för att 
de fria förskolorna i staden ska överleva.
   Peter Andersson-Piltz, ordförande FSO och föräldrakooperativet Snäckskalet, och Mimmi von Troil, vd FSO

   Vår lojalitet med barnen har gjort att vi har stått ut med mycket. Samma lojalitet gör att vi nu måste tala högre 
för att skydda deras rättigheter. Det skriver 110 barnskötare, pedagoger och förskollärare vid Malmö stads för-
skolor i en debattartikel i Sydsvenskan.
   Det nationella Förskoleupproret har kämpat för att uppmärksamma allmänhet och politiker på hur det är ställt 
med förskolan i Sverige. Det har framkommit att barngrupperna är för stora och att personalen lider av stress 
och utmattning. Allt fl er förskollärare fl yr yrket och cirka 30 procent av personalen är helt utan relevant utbild-
ning.
   Vi arbetar på förskoleavdelningar i Malmö där det vistas mellan 14 och 24 barn som alla ska bemötas utifrån 
sina individuella förmågor och svårigheter. Vissa av dem behöver mer stöd och stimulans än andra. Vi har stän-
diga problem med bemanning, många tjänster är vakanta och det saknas ofta vikarier. När vi jobbar med bara 
vikarier har vi helhetsansvar för dagens verksamhet samtidigt som vi ska introducera och arbetsleda våra tillfäl-
liga kollegor. För att vi ska hinna ta rast eller ha utvecklingssamtal, ringa en specialpedagog eller dokumentera 
vad barnen gjort, lämnas vi ofta ensamma med fl er barn än vad som är rimligt. Till följd av stor arbetsbelastning 
och svår samvetsstress drabbas många kollegor av ohälsa eller säger upp sig i förhoppning om rimligare arbets-
villkor någon annanstans.
   Vi ser i vår vardag hur bristerna drabbar barnen. Barn som behöver stöd i samspel med andra barn kan hamna 
utanför gruppen när vi inte kan vara nära dem. Barn som blir utan tillräcklig stimulans och utmaningar kan 
bli frustrerade, och barn som har behov av en trygg vuxenkontakt och istället möter en rad av vikarier kan bli 
utåtagerande eller uppgivna.
   Bakom de höjda rösterna om problemen i förskolan fi nns en förhoppning: om de ansvariga bara får veta hur 
vi har det skulle det snabbt ske en förändring.
   Att som huvudman inte agera kraftfullt när man får varningssignaler från yrkeskåren är allvarligt. Att tillåta 
ytterligare belastning av dem som vädjar om avlastning kan närmast uppfattas som hånfullt. Vi behöver vara 
tydliga med att Malmö stads förskolor är i ett läge där bara ett rejält tillskott och ett kraftfullt rekryteringsarbete 
kan stävja pågående kris. Det är uppenbart att det inte fi nns några gratislösningar.
   Läs hela debattartikeln här:  https://bit.ly/2OTjapE



Nästa FSO-Nytt kommer den 19 oktober!

Försenade avgiftsnivåer för maxtaxa

Även de minsta barnen blir sjuka av stress

Antibiotikaresistens i förskolan

Konstprojekt för förskolebarn invigdes i Jokkmokk

   Avgiftsnivåerna för maxtaxa som brukar komma den 1 oktober är försenade och kommer senast den1 decem-
ber. Att avgiftsnivåerna kommer senare i år beror enligt Skolverket på att förordningen som styr det här statsbi-
draget har ändrats.

   Allt fl er små barn får sjukhusvård med till synes oförklarliga symptom. Enligt norska barnpsykiatriker är pres-
tationsångset en viktig orsak.
   Huvudvärk, kramper eller förlamningssymptom är vanliga tecken på att något inte står rätt till, men det är ofta 
svårt att diagnosticera orsaken till att även små barn i förskolan blir sjuka.
   - När man inte hittar någon organisk orsak till smärtorna handlar det ofta om att barnet är stressat. Ökningen 
av dessa barn har under de senaste åren varit mycket stor, säger avdelningsöverläkare Trond Diseth på den nor-
ska motsvarigheten till PBU på Rikshospitalet i Oslo.
   Mobbning, skilsmässa eller övergrepp i faniljen kan vara bakomliggande orsaker till att man har noterat en 
femdubbling av antalet barn som söker för oklara symptom, men efter en noggrann kartläggning anser läkarna 
att det blir allt tydligare att prestationsångest i förskolan är en allt vanligare anledning till att barnen mår dåligt.
   - Förskolorna blir allt mer en skolförberedande institution, med undervisning i matte och norska, på bekost-
nad av barnens möjlighet till lek. I tidig ålder ger prestationsångest tydligast utslag bland pojkar, medan det i 
tonåren främst är fl ickor som drabbas, säger överläkare Stein Førde.
   (Verdens Gang)

   Information från Strama om antibiotikaresistens och medicinering i förskolan hittar du på vår hemsida:

   https://bit.ly/2O5noNP

   Fijfere Vanás Geađgi (björkvril, båt, sten översatt till svenska) heter konstprojektet av Joar Nango och Anders 
Rimpi som är installerat på samiska förskolan Giella i Jokkmokk. Konstnärerna har skapat platser där språk, 
traditioner och kultur ska stimulera barnens fantasi och stödja deras språkutveckling.
   - Det har varit en ny utmaning att jobba med konst som är ägnat till barn. Jag har fått tänka i nya banor och 
jobba i mindre skalor, för det här är till barnen inte de vuxna, säger Joar Nango. 
   Åsa Bergdahl är konstkonsult på Statens konstråd, som varit med i projektet tillsammans med med Sameskol-
styrelsen och Region Norrbotten. Det är Statens konstråds som haft ansvar för utsmyckningen av förskolan och 
hon har också projektlett det här.
   Projektet har kostat kring en halv miljon och det var en närmast unik beställning Sameskolstyrelsen tillsam-
mans med Giella förskola kom med till Statens konstråd som är mest van att jobba med konst mot vuxna. 
   - Det har varit så roligt att arbeta med det här. Det är sällan Statens konstråd för uppdrag att jobba direkt mot 
barn, ofta jobbar vi mot myndigheter, säger Åsa Bergdahl.
   På Giella förskola som har fl yttade till nya lokaler i Jokkmokk gjorde i samband med fl ytten detta konstpro-
jekt som idag invigs. På förskolan går omkring 50 barn och det är dom ska som ska leka med detta konstverk.
   - Hela det här projektet är på samiska, syd, lule och nordsamiska. Det är viktigt att allt fi nns representerat. 
Stenen pratar nord, båten lule och vrilen i förrådsboden pratar sydsamiska, säger Anders Rimpi.
   - Vi har valt material med omsorg och arbetat fram det här. Jag har lyssnat mycket på ljudet som fi nns i områ-
det och jag har spelat in ljud från älven, vinden, renhagen och i närområdet. Ljud som barnen i det här området 
känner igen och kan relatera till. För det viktigaste är att det här är för dom, säger Anders Rimpi.
   (Sveriges Radio P4 Norrbotten)


