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Närhet till chefen viktigt i förskolan

Åter dags för FSO:schefskonferenser!

   19 oktober 2018

   Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det 
visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogisk inriktning påverkar personalens arbetsmiljö.
   Fredrik Sjödin är doktor i yrkes- och miljömedicin och forskare vid Institutionen för psykologi på Umeå uni-
versitet. Under två år har han med stöd av AFA Försäkring följt personalens arbete vid 18 förskolor med olika 
pedagogisk inriktning. Tanken var att undersöka om pedagogiken påverkar personalens arbetsmiljö och hälsa.
   Nu analyserar han sitt material och ser en stor variation mellan olika förskolor. Skillnader som han tror beror 
mer på förskolans storlek och ledarskap än på dess pedagogik.
   Fredrik Sjödin poängterar särskilt värdet av närvarande chefer, eftersom det ofta leder till bra organisering 
och struktur.
   – En chef som är på plats har större insikt i verksamheten och kan planera verksamheten vad gäller möten och 
andra aktiviteter. Något som underlättar för personalen att hitta en balans mellan arbete och fritid.
   Ett närvarande ledarskap fi nns oftare på förskolor med särskild pedagogik eftersom dessa i allmänhet är min-
dre. På de fl esta Waldorfskolor jobbar till exempel chefen i barngruppen.
   Men små enheter är också sårbara. Fredrik Sjödins studie visar att personal vid förskolor med särskild peda-
gogisk inriktning oftare drabbas av utbrändhet, jämfört med kollegor som arbetar på förskolor utan särskild 
inriktning.
   Enligt honom beror detta i första hand på att förskolor utan särskild pedagogisk inriktning ofta är större. Det 
gör att de lättare kan hantera personalens sjukdom och frånvaro.
   - På en förskola med få anställda blir det lättare problem om någon är borta. Ofta känner personalen att 
verksamheten är beroende av att alla är på plats, säger han.
   Läs hela artikeln här:  https://bit.ly/2yeVs0K
   (suntarbetsliv.se)

   Äntligen kommer konferenserna tillbaka för förskolechefer vid förskolor som är medlemmar i FSO! Vi börjar 
med två konferenser nu i november:

   Tid: Onsdag 28 november kl 13-16
   Plats: Lokal meddelas senare, Göteborg

   Tid: Torsdag 22 november kl.13-16
   Plats: Copper building, Klara södra kyrkogata 1, plan 8, Stockholm

   Anmäl dig till: cr@fso.se.
   Konferenserna ingår i FSO-medlemskapet och kostar inget extra. Anmälan är dock bindande och icke anmäld 
frånvaro debiteras med 500 kronor exkl moms.



Rätt till heltid för syskon tas bort i Stockholm

Allt fl er monster i barnböcker för allt yngre

Glöm inte att anmäla dig till FSO-dagen 2019!

Förskolor på tak kan försvåra barnens inlärning

   I förra veckan blev det klart att Stockholms stad de kommande fyra åren kommer att styras av de fyra borger-
liga partierna med stöd av Miljöpartiet. På en presskonferens berättade blivande skolborgarrådet Lotta Edholm 
(L) att de kommer att ta bort rätten till heltid för föräldralediga med barn på förskola.
   I stället kommer föräldralediga att kunna ha sitt barn i förskolan 30 timmar i veckan. Det ska ske ”så snart 
som möjligt”, enligt Lotta Edholm.
   Rätten till heltid har gällt sedan den 1 februari 2017 och infördes av den tidigare rödgrönrosa majoriteten. 
Kort efter att reformen infördes ökade antalet barn på förskolorna i Stockholms stad.
   (Kommunalarbetaren)

   Monstren inom barn- och ungdomslitteraturen har blivit fl er de senaste tio åren. Nu sprider sig historierna allt 
längre ner i åldrarna.
   - Jag minns själv när jag var yngre och läste till exempel Agnes Cecilia-boken av Maria Gripe. Det är många 
som kittlas av det här av att man är lite rädd men det är samtidigt säkert. Man kanske läser en bok hemma i sin 
säng, man vet att omgivningen är säker men man tycker om det här som kittlar, säger Sofi a Gydemo, biblioteka-
rie på Svenska Barnboksinstitutet. 
   Hon har studerat skräck inom barnlitteratur och har sett en ökning av monsterböcker det senaste decenniet. 
Bokserier som handlar om skräck och övernaturliga ting är något som produceras mycket just nu, till exempel 
Adam Blades fantasyserie Beast Quest, Camilla och Viveca Stens rysare om havsfolket, Åsa Larsson och Ingela 
Korsells Pax och Ingelin Angeborns böcker om spöken.
   - Jag kan tänka mig att många kanske gillar skräck själva såklart. Till exempel Ingelin Angeborn har jag hört 
berätta att hon är väldigt fascinerad av spöken. Hon har alltid tänkt mycket på döden, så hon tänker att en del 
i det här med att tro på spöken är ett sätt för henne att hantera döden. Så att det blir ju såklart ett sätt för att 
kunna berätta om vardagsproblem som till exempel tankar om döden eller ensamhet, men att de använder sig av 
spöken och monster på olika sätt, säger Sofi a Gydemo.
   - Hon menar att utgivningen av skräckböcker i stort sett planat ut de senaste två åren. Trots att de mest skräm-
mande böckerna oftast riktats till barn över sex år, gavs det nyligen ut en monsterbok för de allra yngsta.
   - I år har det kommit en bilderbok av Lina Neidestam som heter Rysliga förskolan. Nu är det svårt att förklara 
för att mycket av det rysliga ligger i bilderna. Till exempel är månen ritad nästan som en dödskalle, den ser väl-
digt otäck ut för att vara en bilderbok för yngre barn.
   (Sveriges Radio Kulturnytt i P1)

   Du missar väl inte att anmäla dig till Rikskonferensen för förskolechefer och FSO-dagen den 25-26 april 
2019? Platserna går åt snabbt - redan är hälften av platserna till FSO-dagen bokade. Du hittar mer information 
och anmälningsformulär på vår hemsida, www.fso.se. (Gäller endast FSO-medlemmar)

   Västerås stad vill bygga förskolor på tak – men det kan försvåra barnens förmåga att förstå naturens kretslopp, 
säger forskare på Mälardalens förskola.
   - Jag förstår mycket väl att det är platsbrist i stan och man måste hitta nya lösningar, men man behöver tänka 
ett steg extra om man ska ha sådana här förskolor på tak. Barnen kommer väldigt långt från naturen, säger Mar-
tina Norling, universitetslektor i pedagogik på Mälardalens högskola.
   Martina Norling forskar även om barn, språk och miljö. Och hon är alltså kritisk till förkolor på tak, även om 
det görs en konstlad uteplats där med gräs och träd.
   - Läroplanen säger att barnen ska förstå samband mellan människan och naturen, förstå dess kretslopp. Så jag 
tänker att man måste tänka och ta sig från det här taket ut på utfl ykter, säger hon.
   (Sveriges Radio P4 Västmanland)



SPSM instiftar ett eget barnombud

Statistik om barngrupper ses över

   Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsätt-
ning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning.
   - Instiftandet av ett barnombud är bara ett steg i rätt riktning säger generaldirektör Fredrik Malmberg.
   Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighe-
tens rättighetsgrupp.
   Som barnombud har myndigheten anställt Jenny Nilsson, ett välkänt namn inom dövkulturen. Jenny har bland 
annat varit ordförande för World Federation of the deaf youth i fyra år, suttit med i regeringens funktionshin-
dersdelegation och vidare till arbetsuppgifter inom andra internationella organisationer i New York och inom 
FN i Geneve.
   - Mänskliga rättigheter går som en röd tråd igenom mitt engagemang, säger Jenny som tillträdde tjänsten som 
barnombud den första oktober.
   Jenny tycker att det myndigheten gör med att tillsätta ett barnombud är unikt ur ett internationellt perspektiv.
   - Det känns oerhört spännande att som barnombud få vara med och bidra till att utveckla rättighetskulturen 
inom myndigheten. Jag ser uppdraget som en unik möjlighet att använda min kompetens kring mänskliga rättig-
heter. En tydlig rättighetskultur ger trygga elever som är medvetna om sina rättigheter. Eleverna får möjlighet 
att lära sig om beslutprocesser och hur de kan delta genom att påverka beslut.
   Inom myndigheten skärps nu arbetet kring rättighetsfrågor. Det är ett viktigt arbete och utgår från Barnkon-
ventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
   - Jag tycker att det är viktigt att göra barn och unga medvetna om sina rättigheter och att de ska veta hur de 
kan förbättra och påverka omgivningen, berättar Jenny Nilsson.

   Skolverkets statistik över barngruppernas storlek i förskolan har fått kritik för att inte ge en korrekt bild av 
verkligheten. Nu har myndigheten förtydligat att det inte räknas som en barngrupp om barnen bara går gruppen 
under en del av dagen.
   När Skolverket presenterar sin årliga statistik över hur stora barngrupperna är i genomsnitt i varje kommun, 
kommer ofta kritik från personal som inte känner igen sig. Det har visat sig att en del kommuner baserar statis-
tiken på de mindre grupper som barnen delas in i under en del av dagen.
   Andra kommuner rapporterar hela barngruppen på en avdelning. Skillnaderna blir därför stora mellan kom-
munerna.
   I sina anvisningar till kommunerna och de enskilda huvudmännen, skriver Skolverket att det är den grupp 
som barnet ingår i ”under större delen av sin dag i förskolan”, som ska rapporteras. Det har dock inte hindrat 
kommuner från att rapportera in de mindre barngrupper som barnen är i under några timmar.
   Inför årets inrapportering, som sker nu i oktober, har myndigheten nu lagt till följande formulering: ”Barn-
grupp där barnet ingår under en begränsad del av dagen avses inte”.
   Cajsa Anufrijeff Röhr är enhetschef för Förskole- och grundstatistikenheten på Skolverket. Hon säger att skä-
let till att verket nu lagt till en formulering i instruktionerna till huvudmännen beror på att man vill att det ska 
bli tydligare vad som ska rapporteras in.
   - Vi vet att den här frågan är stor medialt och bland de som rapporterar in. Det här är vårt försök att förenkla, 
men det här är inte ett arbete som är klart och färdigt. Vi vet att vi behöver se över det här begreppet ännu mer 
och vi arbetar kontinuerligt med det.
   Varför har ni inte specifi cerat hur många timmar som avses med ”större delen av dagen”?
   - Det beror på att det inte är något som står i de allmänna råden. Vår defi nition stödjer sig på Skolverkets 
allmänna råd. Det är mycket möjligt att även utformningen av de allmänna råden att behöva ses över när man 
tittar vidare på det här.
   (Kommunalarbetaren)



Nästa FSO-Nytt kommer den 2 november!

Till sist...

Mamma dömd för hårdhänt lämning på förskola

Mottagandet av nyanlända familjer i för-
skolan – hur kan praktiken utvecklas?

Förskolebarn röstar fram pristagare

   FSO skickade in en debattartikel till SVT Opinion med en beskrivning av de katastrofala konsekvenser sta-
dens nya resursfördelningsmodell kommer att få för de fria förskolorna i Göteborg.
   Vi fi ck svar dagen efter från redaktör Carlsson:
   "Den här debattartikeln är alldeles för regional för oss."
   Oj då, och vi som trodde att SVT, som vi alla betalar för, bevakar hela landet, inklusive landets näst största 
stad. Så dumt av oss!.

   En mamma har dömts till böter efter en alltför hårdhänt lämning av sin fyraårige son på förskolan, skriver 
fl era tidningar i Sydsverige.
   Mamman försökte ta ifrån pojken en leksak som han hade haft med hemifrån, och ska då ha tagit tag om hans 
haka och daskat honom i bakhuvudet. Hon ska också ha hållit honom hårt i ena armen. Personalen på förskolan 
tvingades gå in och avbryta händelsen, varpå mamman bad om ursäkt och lämnade förskolan. Senare under da-
gen upptäcktes att pojken hade rodnader på hakan och armen och händelsen polisanmäldes.
   Mamman har nu dömts för ringa misshandel. Hon ska betala drygt 10.000 kronor i böter och ett skadestånd på 
5.000 kronor till sin son.

   Åsa Ljunggren, doktorand i pedagogik vid Linnéuniversitetet och lärare på förskollärarprogrammet vid Mal-
mö Universitet, har publicerat en forskningsartikel om mottagande av nyanllända familjer i förskolan. I en sam-
manfattning skriver Åsa Ljunggren att syftet med artikeln är att undersöka hur förskolan kan utveckla arbetet 
med att ta emot nyanlända familjer. Studien har en design inspirerad av aktionsforskning, och bygger på ett
samarbete mellan universitet och förskolor. Forskningscirkeln har använts som metod.
   Mellan cirkelträffarna har olika strategier och metoder prövats och dokumenterats i syfte att utveckla arbetet. 
Under samtalen i cirkelträffarna har dessa diskuterats och utvärderats gemensamt. I resultatet framträder fyra 
återkommande teman som betydelsefulla för att utveckla arbetet; introduktionen, organisation för trygghet och 
delaktighet, möjligheten att bearbeta skakande berättelser och användandet av kulturella broar.
   Här kan du ladda ned artikeln:  https://bit.ly/2RSsI68

   Företaget ILT Inlärningstjänst har instiftat Förskolebarnens litteraturpris. Genom priset vill man låta barn 
möta många typer av böcker och på så vis väcka lust och nyfi kenhet kring läsning i tidig ålder.
   Urvalet av de 30 böcker som barnen kan rösta på är framtagna av Anna Hällgren, barnbibliotekarie och läsin-
spiratör, Louise Mehdipoor, biträdande förskolechef, och Camilla Bengtsson, utbildad förskollärare och produk-
tägare för Polyglutt på ILT Inläsningstjänst.
   - Det känns roligt att instifta Förskolebarnens litteraturpris tillsammans med engagerade förlag och stiftelsen 
Friends. Vi hoppas att många förskolor läser böckerna för att sedan rösta på sin favorit. Det är också kul att 
med priset kunna lyfta författarna och illustratörerna till dessa viktiga böcker, säger Jakob Skogholm, vd på ILT 
Inläsningstjänst.
   Första prisutdelningen kommer ske på förskolans dag den 17 maj 2019. Priset till förskolan blir ett fysiskt 
bokpaket med många av de utvalda 30 böckerna samt 10.000 kr. Även författaren och illustratören som har 
skapat den vinnande bilderboken belönas med sammanlagt 10.000 kr.


