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Många sökande till förskollärarprogrammet på MDH

Göteborg backar efter föräldrakritik

   2 november 2018

   Förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola har fått många sökande till vårens utbildningar.
   Förskollärarprogrammet som ges på distans sticker ut med nästan sju förstahandssökande per plats. Det totala 
antalet sökande till programmet är näst högst av alla förskollärarprogram i Sverige, visar ny ansökningsstatistik.
   - Vi har haft en positiv söktrend under många år och är glada över att den verkar hålla i sig. Extra stolta är vi 
för att så många väljer oss som förstahandsalternativ, säger Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning 
och examen vid MDH.
   (SVT Nyheter Västmanland)

   Det nya sättet att fördela resurser till Göteborgs förskolor har väckt kritik hos föräldrakooperativ – som ris-
kerar att stängas. Nu backar kommunen delvis och låter de allra minsta förskolorna få ersättning enligt det 
gamla systemet.
   - Det är myrsteg framåt. Oron kvarstår för alla förskolor som har mer än 20 barn inskrivna, säger Mimmi von 
Troil, vd för FSO Fria förskolor.
   Beskedet är nu att kommunala och fristående skolor med färre än 20 barn får ersättning beräknad på ett ge-
nomsnitt av kommunens samlade kostnad för ett barn i förskolan, precis som förut. Tio procent av ersättningen 
ska viktas socioekonomiskt enligt samma index som för övriga förskolor.
   Nya regler kring hur resurser fördelas till Göteborgs förskolor, i samband med att den centrala förskolenämn-
den och förvaltningen bildades, har väckt starka reaktioner bland föräldrakooperativ och förskolepersonal den 
senaste tiden.
   Tanken var att de nya reglerna skulle börja gälla de fristående förskolorna vid årsskiftet, ett besked som ho-
tade framförallt de småskaliga föräldrakooperativen.
   Tidigare fi ck man ett genomsnittligt bidrag per barn oavsett om föräldrarna blev arbetslösa eller föräldraledi-
ga. Med de nya reglerna skulle kooperativen även få lägre ersättning när vårdnadshavare förlorar jobb eller går 
på föräldraledighet.
   - Har du ett kooperativ med 20 barn, och Kalles pappa blir arbetslös, då ska Kalle ner på mindre tid och 
kooperativet tappar halva bidraget. Då tar man in ett nytt barn som kan dela på den platsen. Det är okej så 
länge Kalles pappa är arbetslös, men när han får jobb så måste man sparka ut det nya barnet. Det blir fullstän-
digt omöjligt att ha en långsiktigt hållbar budgetering eller ekonomi, kommenterade Mimmi von Troil det nya 
regelverket.
   Enligt FSO Fria förskolor innebär de nya reglerna att fl era av deras medlemmar kommer tvingas stänga sina 
kooperativ redan nästa vår och sommar. Måndagens beslut att frångå reglerna för förskolor med mindre än 20 
barn, gör inte medlemmarna mindre oroliga.
   - Det är myrsteg framåt. Det är en lättnad för några få, men oron kvarstår för alla förskolor som har mer än 20 
barn inskrivna. För dem med 21 barn blir effekten fortfarande väldigt stor. Många av de mindre har dessutom, 
utifrån beslutet i april, försökt ta in fl er barn så att man ligger på övre gränsen. Detta hjälper inte dem. Det här 
handlar i slutändan om 5.000 barn som går på kooperativa förskolor i Göteborg, säger Mimmi von Troil.
   (GP)



Svensk förskolepraxis lockar

200 skolor och förskolor bakade för en god sak

Feber, värk, huvudvärk och frossa – nu kommer infl uensan

   I slutet av september var den första av fl era grupper skolansvariga från Amersfoort i Nederländerna på plats 
på Pedagogen vid Göteborgs universitet för en tredagarskurs på temat lek, lärande och ledarskap. Det svenska 
forskningskunnandet om hur lek och lärande förenas i förskolan är det som lockar.
   25 ledningspersoner från Amersfoorts skolväsende var på plats när Maelis Karlsson Lohmander, kursledare 
för tredagarskursen och universitetslektor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL, 
höll en 90-minuters föreläsning på temat Early Childhood Education and Care in Sweden.
   Föreläsningen handlade bland mycket annat om förskolans plats i det svenska utbildningssystemet, om hur 
den svenska förskolan är organiserad och om hur en vanlig dag kan se ut på en svensk förskoleavdelning. Den 
handlar också om mål och riktlinjer i den nu aktuella läroplanen Lpfö 98, reviderad 2016, samt vad förändring-
arna med förskolans nya läroplan LpFö18 – som träder i kraft 1 juli 2019 – egentligen innebär.
   - Utifrån de analyser vi låtit göra av våra skolor visar det sig att vi riskerar att tappa de barn som kommer ef-
ter under de tidiga skolåren. De svenska erfarenheterna av betydelsen av tidig intervention och ett lekbaserat 
lärande i en välfungerande förskola har visat sig ha långgående positiva konsekvenser för just de barnen. Det 
är något vi vill ta till oss och lära oss av liksom den höga utbildningsnivån på även de lärare som arbetar med 
de tidiga åldrarna, säger Winfried Roelofs, ordförande i styrelsen för stiftelsen KPOA, som driver 17 katolska 
grundskolor med 5500 elever i Amersfoortområdet:
   - I Nederländerna saknas dessutom den typ av forskning som vi kan komma i kontakt med här, den som 
fokuserar på just lekbaserat lärande, säger han.
   (Göteborgs universitet)

   Kampanjen Baka för en god sak genomfördes i Sverige för första gången den 25 oktober, med Bris som 
förmånstagare. Bakprofi len Leila Lindholm var ambassadör för evenemanget, där förskolor och skolor runtom i 
Sverige bakade och samtidigt fi ck chansen att uppmärksamma barns rättigheter.
   Baka för en god sak går ut på att barn och ungdomar i skolor och förskolor runt om i landet bakar, säljer sina
bakverk och sedan skänker pengarna till en god sak –  nämligen Bris. På så sätt bidrar de till Bris dagliga verk-
samhet och kampen för en bättre barndom. Sedan 10 år genomförs evenemanget årligen i Danmark och är nu 
landets största evenemang, med 1.600 deltagande skolor och förskolor.
   I Sverige ägde evenemanget rum den 25 oktober med över 200 anmälda skolor och förskolor från Malmö i 
söder till Gällivare i norr.
   - Vi på Bris vet att barn och unga gärna vill engagera sig och bidra till ett bättre samhälle för barn, därför är vi 
glada över att nu kunna arrangera Baka för en god sak i Sverige. Vi ser fram emot att inleda en ny tradition där 
den 25 oktober kan bli en dag då barn och vuxna pratar om barns rättigheter på många förskolor och skolor i 
hela Sverige, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.
   (Örebronyheter)

   Nu är infl uensan på väg till Europa – och i år är det troligen den så kallade svininfl uensan, A(H1N1)pdm09, 
som är aktuell.
   Enligt mikrobiologen Mia Brytting, som arbetar med infl uensaövervakning, utgör den här infl uensa typen 
även ett hot mot yngre personer.
   - Just när denna infl uensa cirkulerar ser vi att lite yngre grupper riskerar att drabbas, säger hon till TT. 
   Hon uppmanar även de som tillhör riskgrupper att vaccinera sig. – De som tillhör riskgrupper ska alltid vac-
cinera sig. Och det är viktigt att tänka efter, för det fi nns medicinska riskgrupper under 65 år, säger Mia Bryt-
ting. 
   Till en riskgrupp hör bland annat personer 65 år eller äldre, kroniskt hjärt- och lungsjuka, gravida efter vecka 
16, diabetiker samt personer med nedsatt immunförsvar.
   - Det kommer troligtvis börja så sakteliga dra i gång i december. Toppen kommer troligtvis i februari, säger 
Mia Bytting.
   (Nybro.se)



Utbildning för APL-handledare i Göteborg

Forskare ifrågasätter digitalisering i förskolan

Anmäl dig till FSO-dagen 2019!

Sök bidrag för Skapande förskola

   Studium/Göteborgsregionen inbjuder tillsammans med Burgårdens gymnasium, under hösten, till två dagars 
handledarutbildning för dig som arbetar som barnskötare inom förskolan. 
   För att kunna möta det ökande behovet av utbildade barnskötare är det viktigt med välutbildade barnskötare 
som tar emot och ger god handledning till de studerande under deras APL-tid, dvs den arbetsplatsförlagda delen 
av utbildningen.
   Vi kommer bland annat att presentera programmet, diskutera yrkes- och handledarroll, samt bedömnings-
frågor. 
   Dagar: 2018-11-14 – 2018-11-15
   Tid: 9.00 -16.00  
   Anmälan görs till Eva Lindqvist, eva.lindqvist@educ.goteborg.se.
   I anmälan ska namn, personnummer, mobilnummer, epost och förskolans namn fi nnas med.

   Dags att anmäla APL-platser för Barn- och fritidsprogrammet vårtermin 2019   
   Göteborgsregionen har ett uppdrag att samordna APL-platser för kommunala skolor i Göteborg inom det 
gymnasiala yrkesprogrammet Barn- och fritid. Eleverna har som utgång barnskötare. 
   Här hittar du svarsblankett för vårterminens APL-perioder, pedagogisk inriktning: https://bit.ly/2EK0192.
   Alternativt, kan de som önskar logga direkt in i systemet www.praktikplatsen.se och erbjuda platser. Saknar 
man inloggning kan man skicka mejl till support@praktikplatsen.se.

   Datorplattor och appar är ingen genväg till förskolebarns lärande enligt forskning från Göteborgs Universitet.
   Lärare i förskolan använder ofta datorplattor och appar som ersättning för traditionella aktiviteter. Men det är 
problematiskt, eftersom barnen i första hand lär sig att spela apparna och inte tar till sig det pedagogiska inne-
hållet, visar forskaren Malin Nilsen.
   En av hennes slutsatser är att det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i skolarbetet med digitala tekno-
logier eftersom det fi nns starka ekonomiska krafter som vill sälja in sina produkter till förskolor.
   Frågan om digital teknologi i förskolan är högaktuell eftersom den införs som ett obligatoriskt kunskapsinne-
håll och pedagogiskt verktyg i läroplanen för förskolan den 1 juli 2019.
   (SR P4 Göteborg)

   Mer än hälften av platserna är redan bokade - skynda dig att anmäla dig innan det är för sent! Gå in på FSO:s 
hemsida www.fso.se för mer information och anmälan (gäller endast medlemmar i FSO).

Kulturrådets Skapande skola-bidrag ger möjligheter till att fördjupa samarbetet med professionella konst- och 
kulturaktörer. Fokus ska vara på att barn och unga ska få möta variationer av konst- och kulturuttryck och få 
möjlighet att utforska och utveckla sitt eget skapande. I nästa ansökningsomgång kommer man därför att lägga 
ännu mer fokus på fördjupning och på barns och elevers eget skapande.
   Endast de ansökningar som tydligt uppfyller Kulturrådets prioriteringar och kriterier kommer att kunna få 
medel.
   När ni planerar för kommande Skapande skola aktiviteter vill Kulturrådet att ni lägger extra mycket vikt på 
kärnan i Skapande skola: att barn och unga ska få möta olika konst- och kulturuttryck i samarbete med profes-
sionella kulturaktörer. 
   Vill du höra mer om läsåret 2019/20 kan du delta på Kulturrådets två webbinarier: 
   Datum: 27 november 2018 kl. 10-11 och 15 januari 2019 kl. 10-11. Anmälningssidan öppnar minst en vecka i 
förväg.
   Läs mer här:  http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/Ansokan-redovisning/Sa-soker-ni/



Nästa FSO-Nytt kommer den 16 november!

Du missar väl inte våra förmånliga ramavtal!
   Som medlem i FSO Fria förskolor får du tillgång till en lång rad förmånliga avtal med FSO:s många ramav-
talspartners. FSO:s ramavtal är till för att du som medlem ska ha stor ekonomisk nytta av ditt medlemskap i 
FSO-familjen. Notera att FSO som organisation inte har någon ekonomisk vinning när du beställer via ramav-
talen. Alla rabatter tillfaller alltså dig som medlem. Rätt utnyttjade kan du snabbt tjäna in årskostnaden för 
medlemskapet i FSO.
   Fler detaljer kring avtalen och rabattsatser hittar du bland de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida.


