
Över 10.000 läsare!

Ärendet bordlaget i förskolenämnden
- tiden rinner ut för kooperativen

   16 november 2018

   Med endast sex veckor kvar till årsskiftet är läget fortfarande osäkert för de fria förskolorna i Göteborg. I april 
i år beslutade kommunen att införa en ny resursfördelningsmodell som i princip innebär ett köp/sälj-system 
baserat på vistelsetid, att grundersättningen minskas med 10 procent som lyfts av för att fördelas utifrån en so-
cioekonomisk modell, som bland annat innebär att pojkar ger mer pengar än fl ickor. Dessutom sänks ersättnin-
gen för treåringar med 25 procent. Protesterna har varit omfattande, förskola efter förskola har visat hur den 
nya modellen effektivt rycker undan möjligheterna att bedriva en långsiktig, bra förskoleverksamhet. Beslutet 
drabbar föräldrakooperativen i Centrum lika hårt som personalkooperativ i Lundby och Biskopsgården. Med 
förödande kraft slår beslutet undan benen för välfungerande fria förskolor, förskolor som har funnits i över 30 
år. I korthet innebär beslutet att man rycker undan vardagstryggheten för 5.000 barn. Eftersom Göteborg inte 
kan erbjuda plats till alla dessa barn betyder det att mammor och pappor inte kommer att kunna gå till jobbet, 
vilket medför att minst 400 företag och organisationer riskerar att stå utan kunniga och viktiga medarbetare. 
   Vid sitt förra möte, i oktober, backade kommunen delvis från sitt tidigare beslut då man undantog förskolor 
med 20 barn eller färre från köp/sälj-systemet. De omfattas dock fortfarande av övriga bidragssänkningar. Vid 
förskolenämndens möte igår, torsdag 15 november, skulle förvaltningen återkomma med en rapport om effek-
terna om man valde att behålla nuvarande och välfungerande system med genomsnittsersättning. Nämnden 
valde att bordlägga frågan till nästa sammanträde den 12 december.  

   Det betyder att:
   - Ingen fristående förskola, stor eller liten, vet vilken ersättning man kommer att få från den 1 januari 
2019 - alltså om sex veckor.
   - Förskolor med fl er än 20 barn lever fortfarande i ovisshet om Göteborg avser att införa köp/sälj-
systemet eller om man kommer att behålla nuvarande system.
   - Förskolor med 20 barn eller färre får grundbeloppet sänkt med 10 procent - men grundbeloppet är 
okänt.
   - Ersättningen för treåringar sänks med 25 procent - men på vilket belopp sänkningen beräknas är 
okänt.

   Till skillnad från kommunala förskolor kan inte fristående förskolor gå med minusresultat - då tvingas man i 
konkurs. Som läget är nu räknar de fl esta kooperativ på hur länge det sparade kapitalet räcker för att täcka kom-
mande underskott. Det enda anständiga och rimliga beslutet måste vara att bibehålla nuvarande system, åtmin-
stone ograverat under 2019, samtidigt som förskoleförvaltningen ges ett tydligt uppdrag att i nära dialog och 
samverkan med FSO och de fria förskolorna arbeta fram en ersättningsmodell som uppfyller skollagens krav på 
lika villkor och ger långsiktiga och hållbara planeringsförutsättningar för de fria förskolorna. 
   FSO:s medlemmar vill fortsätta att erbjuda barnen i Göteborg en viktig vardagstrygghet när de tar sina första
steg i sitt livslånga lärande - precis som man har gjort de senaste 30 åren. Ett rimligt krav är att man ges förut-
sättningar att göra detta.
                Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor



Ny ramavtalspartner

Ny Skogsmulleapp visar barn ut i naturen

Vilken kommun är Bästa skolkommun?

Förskoleavdelning tvingas fl ytta efter skadegörelse

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med företaget Pedagogpoolen.
   Pedagogpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag som sedan 
starten 2001 har arbetat med bemanning och rekrytering inom för-
skola och skola. Pedagogpoolens värdeord är professionell, pålitlig 
och personlig. Alla vikarier är noga utvalda och har ett godkänt ut-
drag från belastningsregistret. De intervjuas personligen och deltar 
i en obligatorisk introduktionskurs som bl a berör värdegrunden, kommunikation och konfl ikthantering. Peda-
gogpoolen har verksamhet i Göteborg, Stockholm, Umeå och Skåne. 
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om Pedagogpoolens erbjudande till 
FSO:s medlemmar.

   Barn sitter stilla i sådan hög grad i dag att det har blivit en av våra största sam-
hällsutmaningar. Friluftsfrämjandet vill utmana och dra nytta av de digitala platt-
formarna, där barnen nu i större grad befi nner sig, för att bryta stillasittandet och 
öka fysisk aktivitet och utevistelse hos barn.Vi vet att barn som vistas i naturen 
automatiskt rör på sig mer. Forskning visar att hälsoeffekterna av utevistelse är 
många – både vuxna och barn blir lugnare, mindre stressade samt får bättre im-
munförsvar om de får vara ute i naturen mer. 
   Barn som inte har en naturlig koppling till friluftslivet hittar sällan ut i naturen. 
Friluftsfrämjandet har därför letat fl er vägar att möta dessa barn. Kan mobilen an-
vändas till att vilja vara ute i naturen, men med målet att mobilen läggs i fi ckan?
   Skogsmulle och naturboken är en app, som på ett lustfyllt sätt, och med Skogs-
mulle som vägvisare,ska öka kunskapen om Allemansrätten hos barn i åldern 4–6 
år.  Appen ska också vara ett hjälpmedel som inspirerar till fantasi, kreativitet och 

att lägga ned mobilen – samtidigt som den öppnar upp ögonen för något annat: Naturen.
   - Skogsmulle och naturboken är vårt bidrag till att möta barn där de är idag – ta dem i handen och leda dom 
ut, för i naturen sker magin helt av sig självt. Vår förhoppning är att fl er barn, tillsammans med sina föräldrar 
hittar ut tack vare Skogsmulle och naturboken. Alla barn måste få möjlighet att lära känna naturen – med den 
relationen kommer de också bry sig mer om den och vilja komma tillbaka dit, både med och utan appen, säger 
Emelie Thorngren, projektledare för Skogsmulle och naturboken.
   Appen Skogsmulle och naturboken är främst anpassad för att användas i smartphone med fokus på att enkelt 
kunna fotografera i naturen, men går även att använda i lärplatta. Appen kommer fi nnas tillgänglig gratis både 
för Android och IOS. IOS fi nns ute nu och Android inom kort. Appen fi nansieras av Naturvårdsverket och 
Svenskt Friluftsliv.

   Vilken kommun har de bästa skolorna och förskolorna i Sverige? Vilka kommuner ger lärare, pedagoger, ele-
verna och skolledarna bäst förutsättningar? Lärarförbundet har presenterat sin årliga rankning Bästa skolkom-
mun.
   Här kan du se resultatet:  https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/

   En vattenskada orsakad av skadegörelse har tvingat en förskoleavdelning i Mullhyttan utanför Örebro att 
fl ytta. Någon hade täppt till en brunn på taket och vatten rann ner i fastigheten i stället för ut i dagvattenbrun-
nen. Hela golvet på förskolans ena avdelning blev vattenskadat så att det måste brytas upp och läggas om. 
Man räknar med att det kommer att kosta hundratusentals kronor att reparera. Händelsen är polisanmäld och 
försäkringsbolag ska kopplas in. Under reparationsarbetet som beräknas pågå till februari får förskolans två 
avdelningar dela lokaler.



Förskoleplikt för alla med försörjningsstöd

Grannar klagar på gråtande barn i förskola

   I Eskilstuna är arbetslösheten runt 30 procent bland nyanlända och utrikesfödda som varit relativt kort tid i 
Sverige. Bland dem som är födda i Sverige och utrikesfödda som varit här länge är siffran 5 procent.
   Den styrande majoriteten i Eskilstuna – Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern – lägger nu fram ett 
kontroversiellt förslag som ska bidra till att minska arbetslöshetsklyftan: den som få försörjningsstöd ska vara 
tvungen att sätta sitt barn i förskola.
   - Det är bara att vara rak och ärlig och säga att det fi nns en problematik som är kopplad till synen på jäm-
ställdhet och ett kulturellt förhållningssätt till vilka som ska vara ute på arbetsmarknaden, säger Jimmy Jansson 
(S), kommunstyrelsens ordförande.
   Han hävdar att det är tydligt att det fi nns ”en stark tendens till att gömma sig bakom sina barn”.
   - Man kan säga: ”Jag kan inte delta i sfi -utbildningen eller jag missade mötet på Arbetsförmedlingen eftersom 
jag var tvungen att vara hemma och ta hand om barnen.” Då måste vi våga adressera det här och ta bort ursäk-
terna.
   - Vi tror på idén om förskolan. Den är en möjlighet för barnen att träffa andra barn, lära sig språket, delta i 
pedagogiskt arbete och utvecklas. Och det fi nns ju forskning som visar att om man har gått i förskola så går det 
bättre för en i livet.
   Antalet barn som inte går förskola och kan komma att omfattas av beslutet är relativt litet. Redan i dag går 
runt nio av tio barn i Eskilstuna i förskola.
   Majoritetens förslag får svidande kritik från oppositionen. Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui tror inte 
att åtgärden är laglig. Till Eskilstuna-Kuriren säger hon att den skapar ”en känsla av misstroende mot grupper 
och bidrar till ett splittrat Eskilstuna”.
   Kristdemokraternas gruppledare Lotta Jonsson anser att det måste gå att hitta andra drivkrafter för att få män-
niskor att exempelvis delta i språkundervisning.
   - Man kan bara tolka förslaget som ett hot. Och man använder barnen som ett verktyg. Vi tycker att det är helt 
galet.
   - Man ska inte frånta föräldrar, oavsett vilka de är, rätten att själva bestämma vem som tar hand om barnen. 
Det här är att omyndigförklara föräldrar. Man tar det som de håller kärast, säger Lotta Jonsson.
   (Dagens Samhälle)

   En förskola på Södermalm i Stockholm får kritik från grannar i huset. Efter tidigare påtryckningar från de bo-
ende uppdaterades hyreskontraktet för en tid sedan. Då förbjöds cykelåkning och bollspel på den gemensamma 
innergården. Nu är det förskolebarnens gråt och skrik grannar stör sig på.
   Boende har hört av sig till Hyresgästföreningen, vilket resulterat i att fastighetsförvaltaren lämnat in ett nytt 
klagomål till Södermalms stadsdelsförvaltning.
   "De blir störda av hög ljudnivå i form av skrik och gråt från verksamhetens barn då de vistas ute på innergår-
den. Vi ber er se över Era utomhusrutiner så även våra boende kan nyttja gården dagtid", står det i klagomålet.
   Förskolechefen berättar att det inte är helt ovanligt att förskolor på Södermalm får klagomål från grannar. Det 
kan gå en tid och sen kanske det fl yttar in nya boende som inte är vana vid ljudbilden eller har andra behov.
   - Vi förhåller oss alltid till reglerna i hyresavtalen. Vid tidigare klagomål tog vi exempelvis bort barnens 
skramliga cyklar, säger hon.
   En stor del av förskolans verksamhet sker utomhus. Förskolechefen understryker att de för det mesta går till 
parker i området, både för barnens skull men också för att de inte ska störa grannarna.
   - Så det låter antagligen mest när föräldrarna hämtar och lämnar barnen under morgonen och på eftermidda-
gen, säger hon.
   Zeljko Kranic, chef för den juridiska enheten på Hyresgästföreningen, menar att det är fastighetsägaren som 
har yttersta ansvaret för att se till att de boende inte störs. Därför menar han att fastighetsägaren och förskolan 
gemensamt måste hitta en lösning på problemet.  
   - Jag tycker inte att det ska vara skillnad om störningarna kommer från en förskola eller någon annan verk-
samhet. De som bor där ska kunna nyttja sina lägenheter utan att vara utsatta för störningar, säger han.
   (Södermalmsnytt)



Nästa FSO-Nytt kommer den 30 november!

6 miljoner till hållbarhetsforskning

Osäkerhet om hjärt-lungräddning på barn

Film med mus i fälla upprör förskollärare

   Farhana Borg vid Högskolan Dalarna och Niklas Gericke från Karlstads universitet har tilldelats sex miljoner 
kronor för sitt projekt “Ekocertifi erade förskolors betydelse för barns lärande för hållbarhet: En studie av ho-
listiska effekter av förskoleutbildning för hållbarhet”. Syftet med projektet är att utveckla pedagogiska metoder 
som underlättar förskolebarns lärande om hållbarhet.
   I projektet ska forskarna titta på samband mellan hur barn lär sig om hållbar utveckling och pedagogernas 
användning av olika metoder. Forskarna kommer även titta på om det fi nns skillnader mellan ekocertifi erade 
förskolor och icke ekocertifi erade förskolor när det gäller barns förståelse och praktiserande av hållbarhet.
   - Vad vi lär oss som unga bär vi med oss resten av livet. Hållbar utveckling är ett sätt att tänka, ett sätt att leva, 
en livsstil. Därför är det viktigt att jobba med hållbar utveckling för små barn. När man ska undervisa barn är 
det viktigt att fundera på hur man kan hålla det på ett barns nivå. Vad är hållbar utveckling för barn? Hur kan vi 
förklara och diskutera på ett sätt som barnen kan relatera till? säger Farhana Borg.

   Både bland föräldrar och förskolelärare fi nns en osäkerhet om hur man utför första hjälpen och hjärt-lung-
räddning på barn.
   Det visar siffror i en ny undersökning som Novus har genomfört, på uppdrag av försäkringsbolaget Trygg-
Hansa. Enligt undersökningen är nästan hälften av de tillfrågade småbarnsföräldrarna osäkra på hur man utför 
hjärt-lungräddning på ett barn. Bland förskollärarna som tillfrågades var den upplevda osäkerheten lägre än så, 
men närmare var tionde förskolelärare svarade att de inte är säkra på vad de ska göra om ett barn exempelvis 
sätter i halsen och inte kan andas.
   Av de förskollärare som har erbjudits utbildning i hur man rycker in med första hjälpen och hjärt-lungrädd-
ning när barn drabbas uppger sex av tio att det var mer än ett år sedan de utbildades.
   - Det är viktigt att återkommande repetera för att hålla kunskapen färsk, helst en gång om året. Vi ser att föräl-
drar som har gått upprepade kurser känner sig mycket tryggare om något väl händer eftersom kunskapen då har
satt sig i muskelminnet. Jag tycker även att föräldrar bör uppmana släkten, förskole- eller skolpersonal och and-
ra vuxna i barnets närhet att öva, säger Alexandra Gahnström, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.
   I Uppsala utbildas alla förskolelärare, säger Marie Fellenius som är förskolechef i kommunen.
   - Vi har återkommande utbildningar och genomgångar och varje förskola håller regelbundna kurser för perso-
nalen.
   Enligt Marie Fellenius kan det dock dröja upp till tre år mellan varje utbildningstillfälle.
   - Som tur är händer det inte ofta att personalen behöver använda träningen i skarpt läge, så därför får man 
ingen träning på det sättet. Men om det väl händer är det viktigt att man vet vad man ska göra.
   (uppgang.se)

   I Örebro har det blåst upp en proteststorm sedan skolförvaltningen på en dag för 1.800 förskollärare och an-
nan skolpersonal visade en fi lm på en mus som fastnar i en fälla. I fi lmen som fi nns på Youtube börjar musen 
sedan plötsligt börja göra armhävningar i takt till en låt från fi lmen Rocky III.
   - Sett till att förskollärare  toppar statistiken för stressrelaterade sjukskrivningar ger visningen helt fel budskap. 
Många på plats upplevde den som kränkande, säger Pia Rizell, förskollärare, ledamot i avdelningsstyrelsen i 
Örebro och i Lärarförbundets förbundsstyrelse.
   Skolförvaltningen i Örebro säger till Nerikes Allehanda att fi lmen skulle visa att förskollärarna är hjältar. Man 
har nu gått ut med ett brev med en ursäkt.
   - Filmvisningen går inte att göra ogjord, men kommunens ansvariga tänker sig nog för vilket budskap de sän-
der inför kommande lärardagar, säger Pia Rizell.
   (Lärarnas tidning)


