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En julklapp från FSO:

Ny unik kurs om hur du fyller i 
ansökan om tilläggsbelopp

Barn som har gått i förskola får högre lön som vuxna

   14 december 2018

   Tillhör du den växande skaran som upplever att det blir allt svårare att få tilläggsbelopp för barn i behov av 
särskilt stöd? Då är det här något för dig! FSO presenterar nu en unik heldagskurs som med premiär i mars ger 
dig kunskapen och stödet du behöver när du ska fylla i din ansökan om tilläggsbelopp till din kommun.
   - Vi upplever att vi får allt fl er samtal från förskolor där man ibland nästan gråter för att man inte får tilläggs-
belopp för de barn som är i behov av stöd. Man vet inte hur man ansöker, och vi upplever att det blir svårare 
och svårare att få tilläggsbelopp, säger Catarina Ranäng, rådgivare på FSO.
   Trots att ändringar av skollagens 8 kap 23 § trädde i kraft den 1 juli 2016 är det fortfarande oerhört svårt för 
fristående förskolor att få tilläggsbelopp trots att barnet har ett dokumenterat behov av omfattande och varaktigt 
stöd. Kommunerna menar i sina avslagsbeslut att detta ingår i grundbeloppet.
   Syftet med FSO:s nya kurs är att förtydliga vad som behöver ingå i en ansökan om tilläggsbelopp. Kursen 
syftar vidare till att klargöra förskolechefens/rektorns ansvar och går igenom problematiken som kan uppstå 
utifrån skollagens 6 kapitel om förbud mot kränkande eller diskriminerande behandling när det gäller barn som 
har omfattande behov av särskilt stöd. Deltagarna kommer också att ges praktisk handledning och stöd kring 
hur en ansökan om tilläggsbelopp ska utformas. Kursledare är skoljuristen Mikael Hellstadius.
   - Det viktiga är hur man formulerar ansökan så att man gör ansökan på rätt grund och med rätt innehåll, och 
det är det den här kursen är till för, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Premiär för kursen Ansökan om tilläggsbelopp blir det den 21 mars i Göteborg. För mer information och för 
anmälan, gå till FSO:s hemsida www.fso.se.

   Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte 
de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.
   En ny översikt gjord av forskare knutna till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU) har analyserat 26 studier från 12 länder om effekterna av att gå i förskola.
   Resultatet visar att barn som gått i förskola i snitt har högre utbildningsnivå, i större utsträckning arbetar och 
har högre lön som vuxna. Det visar också att barn till lågutbildade har störst nytta av förskolan samt att sam-
hällsnyttan med förskola överstiger kostnaden.
   - Samlat tyder resultaten på att förskola kan vara en god investering för samhället, givet att kvaliteten är till-
räckligt hög, säger Jens Dietrichson, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.
   Däremot påverkas inte barnens kognitiva färdigheter av att gå i förskola, som IQ-nivå eller färdigheter i läs-
ning och matematik. Förskolan har heller ingen påverkan på hälsa eller välbefi nnande i vuxen ålder.
   (Lärarnas tidning)



Debattartikel i GP 10/12:

Att hålla tummarna räcker inte
3 600 barn riskerar fortfarande att förlora sin förskoleplats. Nu håller kommunen tummarna för att förskolorna 
ska kunna leva vidare med sin ekonomi trots kraftigt försämrade förutsättningar. Det är inte seriöst. Nu hoppas 
vi på Allianspartierna, skriver Peter Andersson-Piltz och Mimmi von Troil, FSO Fria förskolor, i GP.

   Göteborgs stad har backat 
något i frågan om en ny bi-
dragsmodell för de fria försko-
lorna, en modell som man tog 
beslut om i april utan tillräck-
lig utredning eller konsekvens-
analys över vad detta innebär
för barnen. I stället fi ck bran-
schorganisationen FSO Fria 
förskolor och dess många 
medlemsförskolor göra egna 
analyser, som entydigt visade 
att beslutet skulle få katastro-
fala följder. En lång rad för-
skolor skulle tvingas lägga ned
för att undvika konkurs och 
uppemot 5 000 barn skulle 
ställas utan förskoleplatser. 
Detta i en stad som historiskt 
inte klarar att uppfylla den 
statliga platsgarantin.

   Protesterna med bland annat en manifestation med hundratals barn, föräldrar och förskolepersonal på Gustaf 
Adolfs Torg i september ledde till att beslutet under hösten har justerats, reviderats och ändrats, men det räcker 
inte! Det räcker inte att bara förskolor med färre barn än 20 ska få villkor så att de precis överlever. Alla åter-
stående förskolor, de som har ett högre barnantal, riskerar fortfarande nedläggning.

                                     “Kommunen verkar tycka att det är acceptabelt att nu ”bara” 
                                             ungefär 3 600 barn kan förlora sin vardagstrygghet”

   Men kommunen verkar tycka att det är acceptabelt att nu ”bara” ungefär 3 600 barn kan förlora sin vardags-
trygghet, och man verkar inte heller ha några större problem med en situation som alltjämt gör framtiden högst 
osäker för både barnen, deras föräldrar och alla pedagoger som arbetar i de drabbade förskolorna. Hur ska man 
annars tolka följande mening i ett e-mejl från en tjänsteman i förskoleförvaltningen till en av de drabbade för-
skolorna: ”Håller tummarna för att Ni ska kunna leva vidare med OK ekonomi.”

   Det fi nns trots allt ett ljus i decembermörkret. Göteborgs nya politiska majoritet, bestående av de fyra Allians-
partierna, har nu möjlighet att ändra detta ogenomtänkta och illa förberedda beslut. FSO:s medlemmar hoppas 
nu att Allianspartierna väljer att driva igenom sitt tidigare yrkande i nämnden, ett yrkande som innebär att man 
behåller dagens modell med genomsnittsersättning så att stadens tjänstemän tillsammans med de fria förskolor-
na under 2019 i lugn och ro kan arbeta fram en modell som är trovärdig och som ger rimliga planeringsförut-
sättningar för kooperativen – en modell som tydligt deklarerar att Göteborg värnar de idéburna förskolorna och 
värdesätter deras arbete för Göteborgsbarnens vardagstrygghet och livslånga lärande.

   Peter Andersson-Piltz, ordförande       Mimmi von Troil, vd
   FSO Fria förskolor och föräldrakooperativet Snäckskalet   FSO Fria förskolor

Från FSO:s manifestation mot den nya bidragsmodellen den 10 december. 
Foto: Mimmi von Troil.



7 av 10 förskolor i Stockholm bullrar för mycket

“Kommersiella intressen ska inte styra i förskolan”

Nu är vinterkräksjukan här

   Sju av tio förskolor i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och på Östermalm har allt för hög ljudnivå, enligt en ny 
rapport från Stockholms stad.
   I rapporten har man gått igenom buller och höga ljudnivåer från fasta installationer – som ventilationssystem 
och element. Den främsta bullerboven är ventilationssystemen.
   - En stor del av förskolorna tror att de måste välja mellan god syretillförsel eller goda ljudnivåer. Förskolorna 
kan i vissa fall öka på ventilationen för att få bättre luft – vilket ibland ger en högre ljudnivå. Detta kan indikera 
att ventilationen i sig är bristfällig, säger Felicia Nipstrand, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad.
   Förhöjda ljudnivåer kan leda till att man blir trött, får koncentrationssvårigheter och att man automatiskt talar 
högre, vilket i sin tur ökar den allmänna ljudnivån mer.
   Katarina Luhr (MP), klimat- och miljöborgarråd, säger att det till stor del handlar om att förskolornas ventila-
tionssystem är gamla och i behov av uppgradering. Hon påpekar att förskolornas verksamhet var betydligt min-
dre förr och att lokalerna därför inte alltid är anpassade för den stora andel barn och vuxna som vistas i dem 
nu. I dagsläget är många förskoleverksamheter dessutom inhysta i lokaler som från början var tänkta till något 
annat.
   (Stockholmdirekt.se)

   Snart blir det obligatoriskt med digital teknologi i förskolan. För förskolans och barnens del är det viktigt att
det genomförs utifrån vetenskap – inte kommersiella intressen. Det skriver Malin Nilsen, fi l. dr. i barn- och ung-
domsvetenskap och förskollärare, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
   Från och med den 1 juli 2019 kommer digitala teknologier vara obligatoriskt i förskolans läroplan. Förskole-
barn ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens och grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhåll-
ningssätt till digital teknologi. Det är ett stort steg för förskolan som historiskt sett har haft ett ambivalent för-
hållande till barns teknologianvändning.
   (...) frågan om digitalisering diskuteras bara undantagsvis utifrån ett forskningsperspektiv. I stället sker dis-
kussionerna på mässor där kommersiella aktörer med starka ekonomiska intressen säljer idéer om fördelarna 
med digitaliserad utbildning till förskolor och skolor. Det är bekymmersamt då idéerna ofta bygger på förenk-
lade föreställningar om att digitala teknologier revolutionerar undervisning genom att göra den roligare och 
därför gör barn mer motiverade.
   (...) En avgörande faktor kommer att vara i vilken utsträckning förskolepersonal kommer att erbjudas möjlig-
het att delta i utbildningsinsatser som syftar till att utveckla lärares kompetens. Om förskolebarn ska ges förut-
sättningar att utveckla digital kompetens och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknologi 
måste arbetet börja med lärarna, skriver Malin Nilsen.
   Läs hela debattartikeln här: https://bit.ly/2EoH1vM
   (Dagens Samhälle)

   Folkhälsomyndigheten konstaterar att årets utbrott av vinterkräksjuka har inletts, detta baserat på att antalet 
sökningar om just vinterkräksjuka till 1177.se har ökat markant under de senaste dagarna.
   De närmaste veckorna kan man därför förvänta sig en ökning av antalet smittade, både i samhället och i vår-
den. Att vara extra noga med handhygienen är bra för att slippa bli smittad, skriver Folkhälsomyndigheten på 
sin hemsida.
   Säsongen för vinterkräksjuka brukar sträcka sig mellan november och april och statistiken över antalet sök-
ningar på ordet vinterkräksjuka visar att spridningen nu har tagit fart i samhället.
   - Vi har haft relativt milda säsonger de senaste fem åren och vi hoppas att detta är en trend som håller i sig, 
säger Elsie Ydring, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
   Inom sjukvård och omsorg gäller det att följa rutinerna för god vårdhygien, för att minska smittrisken bland 
inneliggande patienter. God handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övriga 
samhället.
   - Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare. 
Det minskar också risken att man själv insjuknar, säger Elsie Ydring.



Bidrag och riktmärken har påverkat barngruppernas storlek

750 nya förskolor behövs

300 förskolebarn bjöds på galapremiär i Trollhättan

   77 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor anser att bidraget för att minska barngrup-
pernas storlek har påverkat deras ambitioner att göra barngrupperna mindre. Drygt hälften anser också att Skol-
verkets riktmärken för gruppstorlekar påverkar. Det visar Skolverkets utvärdering av statsbidraget.
   - Mindre grupper är viktigt för att skapa trygghet och lärande för barnen. Enligt deltagarna i studien är mind-
re barngrupper den näst viktigaste kvalitetsfaktorn efter personalens utbildning och kompetens. Det är i linje 
med forskningen som visar att personalens kompetens är viktigast för en bra förskola, säger Mikael Ejerblom, 
enhetschef på Skolverket.
   När Skolverkets statistik sammanställs på nationell nivå visar den att barngrupperna har minskat. 2014 bestod 
den genomsnittliga barngruppen i förskolan av 16,9 barn. 2017 hade den minskat till 15,3 barn.
   - Det kan se väldigt olika ut i olika kommuner och på olika förskolor. Men när vi sammanställer statistiken på 
nationell nivå så kan vi se att barngrupperna har blivit mindre de senaste åren, säger Mikael Ejerblom.
   Samtidigt som statistiken på nationell nivå visar att barngrupperna har blivit mindre så har antalet anställda 
per barngrupp minskat. 2015 hade en barngrupp i förskolan i genomsnitt 3,2 årsarbetare. 2017 hade en barn-
grupp i genomsnitt 3 årsarbetare.
   - Utvärderingen visar att en vanlig åtgärd för att minska barngruppernas storlek är att dela på befi ntliga barn-
grupper. Statsbidraget har ofta gått till att fi nansiera mer personal men samtidigt vet vi att det är stor brist på 
förskollärare och utbildade barnskötare. Det är en stor utmaning för många förskolor, säger Mikael Ejerblom.

   Behovet av nya lokaler är stort över hela landet. Cirka 750 nya förskolor och 350 skolor kommer att behövas 
mellan 2018 och 2021, enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste ekonomirapport.
   - Det händer oerhört mycket just nu, säger Hans Flygare, ombudsman på Lärarförbundet.
   För att följa med i det som sker sitter han bland annat i styrelsen för Skolhusgruppen, en förening och ett nät-
verk som fokuserar på skolmiljö, byggnader och gårdar. Och han ska följa Boverkets arbete med att ta fram en 
vägledning för gestaltningen av förskolors och skolors fysiska miljö.
   - Vår ingång är att få in professionen i det som händer, så att vi får vara med och tycka till. Det är ju lärare, 
elever och skolledare som ska vara i lokalerna när de står klara.
   En farhåga Hans Flygare har handlar om vad som sker med utemiljön när det byggs nytt.
   - När städer förtätas blir gårdarna mindre, ytorna för idrott utomhus blir färre och idrotts hallarna färre.
   En annan farhåga handlar om skolledarnas arbetsbelastning i byggprocessen.
   - Det är en uppgift som tar mycket tid och innebär många kontakter, med logistik som ska lösas och saker som 
inte blev som det var tänkt.
   Huvudmännen måste erbjuda stöd och resurser som avlastar, menar Hans Flygare. Så att skol ledare kan vara 
med i processen, utan att gå under.
   - Att bygga nytt är samtidigt en möjlighet att förverkliga pedagogiska idéer man har som skolledare. Det är ju 
fantastiska miljöer som byggs och det är roligt att det satsas mycket nu.
   (Chef&Ledarskap)

   När den animerade fi lmen “Bamse och Dunderklockan” hade galapremiär i dag var 300 barn från Trollhättans 
förskolor inbjudna.
   - Det är både roligt att bjuda förskolebarnen på en fi lmupplevelse och ett sätt att visa upp vad Trollhättan kan 
som fi lmstad, säger Camilla Voldberg på Trollhättans stad.
   Filmen är samproducerad med Film i Väst och delvis inspelad i Trollhättan. Den ordinarie premiären är först 
om några veckor.
   - Det här är en äkta galapremiär med tända ljus, röd matta och popcorn, säger Ulrika Grönerus på Film i Väst.
   (Sveriges Radio P4 Väst)

Tips: FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan! 
www.fso.se



Nästa FSO-Nytt kommer den 11 januari!

Anmäl dataskyddsombud

Förkortat förskollärarprogram startar nästa höst

   Hanterar du personuppgifter i förskolan? Har du anmält detta till Datainspektionen? 
Om du inte ännu har gjort det är det hög tid att skicka in en anmälan!
   Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom orga-
nisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

   Läs mer här:
   https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/

        God Jul         God Jul   
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Gott  Nytt ÅrGott  Nytt År!!
(FSO:s kansl i  har s tängt  för  jul lov 20 december -  8  januari)(FSO:s kansl i  har s tängt  för  jul lov 20 december -  8  januari)

   Jobbar du som barnskötare och funderar på att vidareutbilda dig till förskollärare? Då kanske Linnéuniversi-
tetets kan vara något. Igår presenterade nämligen Linnéuniversitetet ett nytt förkortat förskollärarprogram för 
pedagogiskt verksamma. Det som krävs är att du har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola 
efter 1998, varav minst två år sammanhängande tjänstgöring. 
   - Vi gör den här satsningen för att skapa fl er vägar till förskollärarexamen och därmed kunna utbilda fl er för-
skollärare. Det fi nns ett uttalat behov av fortbildning av befi ntlig personal från förskolechefer och utvecklings-
ledare i kommunerna, säger Stefan Lund, dekan för Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.
   Alla programmets kurser är uppbyggda utifrån de sökandes kunskaper om och erfarenheter av förskolans 
verksamhet och pedagogiska arbete som tas med in i studierna. Studierna sker på distans på 75 procents studie-
takt, med campusträffar i Växjö och Kalmar. Det nya kortprogrammet är på 150 poäng i stället för 210.
   - Här får personer med gedigen yrkeserfarenhet möjlighet att utbilda sig på kortare tid, men ändå nå samma 
kunskapsmål och kompetens som det ”vanliga” förskollärarprogrammet. Linnéuniversitetet är det enda lärosätet 
i Sverige som erbjuder denna möjlighet, säger Stefan Lund.
   - Viktigt att notera är att programmet ligger i den tidiga ansökningsperioden (15 februari-15 mars), så de 
sökande får sina antagningsbesked före sommarsemestern.
   Här hittar du mer information:  https://bit.ly/2CaSSve


