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Stor förskollärarbrist i Värmland - också

Fri förskola tar över kommunala förskoleavdelningar

FSO kontaktar nya majoriteten i Göteborg

Högläsning och samtal om text i förskolan

   30 november 2018

   Samtliga kommuner i Värmland har svårt att rekrytera behöriga förskollärare. Det visar en enkät som P4 
Värmland har gjort. I Arvika har man fått frångå målet om att ha två behöriga förskollärare i varje barngrupp.
   - Vi har annonserat fl era gånger under året. Tyvärr har det varit väldigt få sökande, säger Elisabet Björklund, 
som är barnomsorgschef i Arvika kommun.
   Förskolan i Arvika expanderar rejält just nu. Ungefär 100 nya förskoleplatser skapas under året och med 
det kommer också ett allt större behov av att anställa behöriga förskollärare. Många av dem som jobbar som 
förskollärare i kommunen i dag har sökt sig till den nya förskolan och därför är bristen som störst på de äldre 
förskolorna. Där har kommunen fått frångå målet om att ha två behöriga förskollärare per barngrupp. I stället 
anställer man fl er barnskötare.
   - Det är en kortsiktig lösning för oss. Vi ser ju också att förskollärare har en annan kompetens och den be-
höver vi för att kunna uppfylla läroplanens mål, säger Elisabet Björklund.
   (SR P4 Värmland)

   FSO-medlemmen Pusselbitens förskola i Vågbro tar över två avdelningar som Söderhamns kommun vill läg-
ga ned. Sedan 2015 har Pusselbiten, utöver två egna avdelningar, drivit de två avdelningarna åt kommunen på 
entreprenad. Anledningen till att kommunen nu vill lägga ned dessa avdelningar uppges vara bristande barn-
underlag och överskott på lokaler, och kommunen fattade i onsdags det formella beslutet att låta Pusselbiten ta 
över de två avdelningarna med sammanlagt 42 barn. Och Pia Lindestam, som tillsammans med Monica Tuohi-
maa och Annica Persson driver Pusselbiten, är mycket glad över beskedet som FSO kunde lämna efter kontakt 
med fl era ledamöter i barn- och utbildningsnämnden i Söderhamn:
   - Det är lättnad och glädje, det ska bli jätteroligt att köra sitt eget. Det kommer att bli kanonkul!

   Med anledning av att Göteborg byter majoritet vid årsskiftet har Mimmi von Troil, vd för FSO, tillskrivit den 
nya majoriteten och ställt frågan om de kommer att driva igenom sitt yrkande om att nuvarande modell ska 
fortsätta att gälla över 2019 så att vi får tid att arbeta fram en hållbar och förutsägbar ersättningsmodell. 
   FSO har också efterfrågat ett möte med den nya majoriteten i förskolenämnden.

   Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. I den reviderade 
läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019 står det i del 1 under rubriken Kommunikation och ska-
pande: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att 
lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” Skolverket ger nu förslag på hur du kan arbeta 
med högläsning, samtal om text och ordna läsvänliga miljöer på din förskola.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2PLY7d0



Kränkning på förskola utreds

Satsning på män i Luleås förskolor

Förskolechefernas situation granskad

FSO har nytt huvudkontor

   Efter en anmälan om att ett barn upprepade gånger har kränkts på en förskola i norra Sverige kräver nu Skol-
inspektionen svar av kommunen om vad som har hänt. Föräldern har anmält att barnet kränkts av ett annat barn 
vid upprepade tillfällen. Det handlar både om ord och handlingar. Enligt anmälan ska även andra barn ha blivit 
utsatta.
   I anmälan riktas ingen kritik mot förskolans personal, däremot ifrågasätts starkt en specialpedagog som har 
varit inkopplad, och som har uppmanat föräldern att inte låta barnet berätta hemma om vad det upplevde på 
förskolan.
   Skolinspektionen kommer att utreda ärendet och har gett kommunen fram till 29 november på sig att lämna 
sitt svar.
   (SVT Nyheter)

   Det ska bli fl er män som jobbar i förskolan i Luleå. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat.
   Tobias Skogsberg är samordnare för nätverket Män i förskolan i Luleå och en av dem som ska försöka göra 
verkstad av politikernas mål.
   - Bland annat genom marknadsföring, material som vi delar ut i gymnasieskolan. Det fi nns en hel del planer 
för hur vi ska agera, säger han.
   Själv arbetar Tobias Skogsberg på Spira förskola i Luleå. Han är en av tjugotalet män i kommunens förskolor. 
   Enligt barn- och utbildningsnämndens mål ska andelen män öka från tre till fem procent under nästa år.
   - För min del tycker jag att det ska spegla samhället, vi är både män och kvinnor, och att just förskolan ska 
vara typiskt kvinnlig ser jag inte som någon fördel. Jag är tämligen bestämd på att det är mångfalden som gör 
att barnen lär sig, säger Skogsberg.
   (SR P4 Norrbotten)

   En genomsnittlig chef i Sverige har 16 anställda. För kommunala förskolechefer är den siffran fl er än 30. Det 
visar en rapport från Lärarförbundet som baserats på medlemsundersökningar, där över 500 kommunala för-
skolechefer svarat på enkäter om sitt arbete.
   Trots det stora personalansvaret som vilar på förskolecheferna, så anger sex av tio att de måste lägga sin ar-
betstid på annat än det pedagogiska ledarskapet. Förskollärarbristen och i förlängningen svårigheten att rekry-
tera förskollärare är en orsak till detta – och 70 procent av cheferna såg just rekryteringen av förskollärare som 
en av de allra svåraste utmaningarna och det största problemet.
   Över hälften av förskolecheferna i rapporten upplevde dessutom att de hade svårt att skapa utrymme för peda-
gogisk utvecklingstid och planeringstid. Bemanningen i förskolan är ofta knapp och barngrupperna upplevdes 
som för stora av fl er än 40 procent av de tillfrågade förskolecheferna.
   Situationen för förskolecheferna i landet förbättras inte av att omsättningen på skolledare är stor – och många 
förskolechefer går i pension de kommande åren. Lärarförbundets undersökning visar dessutom att nästan en 
tredjedel av de tillfrågade förskolecheferna inte såg framför sig att de skulle jobba som skolledare fram till 
pensionen.
   (Skolporten)

Läs hela rapporten här:
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/forskolechefen-i-klam-mellan-krav-och-resurser/

   FSO har fl yttat in i nya lokaler i World Trade Center, i centrala Göteborg. Den nya besöksadressen är Mässans 
Gata 10, alldeles intill Svenska Mässan, Gothia Towers och Liseberg. För den som åker kollektivt är det bara 
100 meter från buss- och spårvagnshållplatsen Korsvägen.   



Nästa FSO-Nytt kommer den 14 december!

Bokgåvor till förskolan

Storbrand tvingade förskola att stänga

Tydliga regler saknas för sjuka barn

Bokstart fortsätter att spridas i landet

   Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att främja läsandet i förskolan. Utöver en extra satsning på högläs-
ning ska nu alla förskolor i Sverige få gratis böcker. Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och 
skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar.
   Under november får alla kommuner i Sverige en rekvisition per post från Kulturrådet, gällande utbetalning av 
bidrag för att beställa böckerna. Bokbeställningarna kommer gå att göra under 2019. Detta är ett engångsupp-
drag och omfattar 50 miljoner kronor, och gäller både kommunala och fristående förskolor,
   Läs mer här (inklusive en lista på över 120 böcker som kommer att kunna beställas):
   http://www.kulturradet.se/Lasframjande/Nyheter-lasframjande/2018/Bokgavor-till-forskolan-/

   En stor brand i en bussdepå på Kungsholmen i Stockholm tvingade i tisdags en fristående förskola i närheten 
att stänga. En mamma skulle precis lämna sitt barn i förskolan när hon fi ck ett sms med beslutet att förskolan 
skulle hållas stängd på grund av branden.
   - Branden påverkar mer än man tänker. Men det känns ju skönt att de tänker på barnens bästa, sa mamman till 
Aftonbladet.
   - Lokalerna pyser in rök, och det är inte lämpligt att ha barnen i lokalerna. Så vi har tagit det beslutet av säker-
hetsskäl, sa förskolechefen.
   (Aftonbladet)

   Hur länge ska barn vara hemma efter förkylningen eller kräksjukan? Ingen kan säga säkert. Vårdguiden har 
allmänna råd till föräldrar, och varje förskola håller sig med egna regler. Samtidigt skenar kostnaderna för vab-
bandet.
   Det är dags nu. Varje småbarnsförälder kan se fram emot att få ta hand om snuva, kräk och hosta vid i genom-
snitt fyra tillfällen var under varje år, och det är allra värst under vintern.
   Men hur länge ska barnen hållas hemma från förskola och skola? Det visar sig att det inte fi nns några enty-
diga nationella regler. Varken Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting 
har några tydliga regler.
   - Huvudmännen för skolor och förskolor får bestämma själva, det fi nns inte några nationella regler, bara en 
rekommendation från vårdguiden 1177, säger Helene Lindstrand, presschef för Sveriges kommuner och lands-
ting.
   Där står att förskolebarn rekommenderas vara hemma i två dygn efter de sista symptomen på en magsjuka, 
och vid förkylning så länge de har feber. Om de är feberfria kan de enligt 1177 vara på förskolan.
   Fast det är det många förskolor som inte håller med om. Ett feberfritt dygn vid förkylningar är exempelvis en 
vanlig regel, liksom att alla förkylda barn ska hållas borta från förskolan. Andra har inga regler alls.
   - De gör olika bedömningar. Råden från 1177 är allmänna råd till föräldrar, det fi nns inte någon riktlinje till 
skolorna, säger Helene Lindstrand.
   (SVT Nyheter)

   Kulturrådet har fördelat 8,5 miljoner till 18 projekt och 10 språknätverk inom Bokstart, den nationella satsnin-
gen på små barns (0–3 år) språk- och läsutveckling. Och Bokstart sprider sig – i åtta nya kommuner och region-
er, Umeå, Härnösand, Örnsköldsvik, Töreboda, Enköping, Bjurholm, Örebro, Östergötland, startar nya projekt.
   - Årets Bokstart-ansökningar är bra exempel på att det fi nns fl era olika sätt att stärka små barns språkutveck-
ling, och att det är viktigt med utökad samverkan, säger Maria Telenius som tillsammans med Nina Suatan är 
handläggare på Kulturrådet för Bokstart.
   - Vi ser tydliga exempel på utveckling i projekten. Och det är glädjande att konstatera att förskolan nu kom-
mit med på bred front i ansökningarna. Vi ser fram emot att följa hur våra nya projektdeltagare provar sig fram! 
säger Nina Suatan.


