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   För första gången får förskolebarn själva berätta om sin vardag i en större undersökning. Nu gör Barnombuds-
mannen en enkätundersökning bland 5-åringar på 300 förskolor över hela Sverige.
   - Vi vill ta reda på hur barnen själva uppfattar övergången mellan hemmet och förskolan. Till exempel hur de
upplever lämningen på morgonen. Det fi nns en brist på statistik om våra yngsta barn och vi saknar speciellt 
deras egna röster. Oftast är det deras föräldrar som kommer till tals. Statistiken som fi nns handlar också mest 
om föräldrarnas ekonomi och barnens hälsa. Med den här undersökningen kommer vi få viktig kunskap om bar-
nens vardag och framförallt hur de själva ser på den. Alla barn har rätt att komma till tals, även de yngsta! säger 
Stella Rössborn, utredare på Barnombudsmannen.
   Vad ska resultatet användas till?
   - Vi hoppas att barnens egna perspektiv på sin vardag kan bidra till ett meningsfullt samtal bland förskoleper-
sonal. Vi tror givetvis att förskolorna redan idag refl ekterar över de här frågorna, men vi hoppas kunna bidra 
med mer kunskap. De förskolor som medverkar kommer få ett återkopplingsmaterial de kan använda för att 
prata med barnen efteråt, till exempel på en samling. Resultatet av hela undersökningen kommer Barnombuds-
mannen att redovisa i rapporter under 2019. Målgruppen är både förskollärare och beslutfattare som kan påver-
ka situationen för förskolebarn. Vi vill att undersökningen ska bidra till att göra de yngsta barnens vardag bättre, 
säger Stella Rössborn.
   Resultaten från undersökningen kommer att presenteras i rapporter under 2019.

   Filipstads kommun kommer att jobba för att Karlstads universitet ska få en kortare förskollärarutbildning. 
Förslaget röstades igenom av en enig barn- och ungdomsnämnd.
   Det råder stor brist på förskollärare i Värmlands län. Situationen är likadan i stora delar av landet och Linné-
universitetet startar nu en kortare förskollärarutbildning i hopp om att det ska få fl er att vilja ta examen.
   Patrik Fornander (M) la nyligen ett förslag i Filipstads barn- och ungdomsnämnd som gick ut på att kommu-
nen ska jobba för att samma utbildning ska starta i Värmland.
   - Idén kom efter samtal med en av våra anställda inom förskolan som gått vår egen kommunala barnskötarut-
bildning. Många som går den är intresserade av att läsa vidare, men tycker att utbildningen är för lång, säger 
Patrik Fornander (M) till P4 Värmland.
   Förvaltningschefen i Filipstad har nu fått i uppdrag att kontakta både Linnéuniversitetet och Karlstads univer-
sitet för att se vilka möjligheter som fi nns.
   - Vi har ännu inte fått den formella frågan men självklart kommer vi att ta upp det här i lärarutbildningsnämn-
den. Vi välkomnar en sådan här diskussion, säger Jessica Eriksson som är dekan på Karlstads universitets lärar-
utbildning och den som ansvarar för förskollärarutbildningen.
   (Sveriges Radio P4 Värmland)

   FSO Fria förskolor har tagit fram ett antal rekommendationer för fria förskolor. Som branschföreträdare följer 
FSO utvecklingen i förskolevärlden och uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt.
   Du hittar FSO:s branschrekommendationer här: https://www.fso.se/branschrekommendationer.html



Svårt att söka tilläggsbelopp?

Sök statsbidrag för Läslyftet i förskolan

Ingen förskola på samiska 
– trots skärpta krav på kommunerna

Ny utbildningsminister 
– men ingen satsning på förskolan

   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.
   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.
   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.

   Nu är ansökningstiden öppen för att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan. Statsbidraget ska användas till 
att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet. Den reviderade läroplanen för för-
skolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett sätt att utveckla förskolans kompe-
tens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text, skriver Skolverket i sina anvisningar.
   Ansökningstiden är öppen till den 15 februari.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2CjnDOB

   Grattis Ann-Charlotte Reinler
och Maja Wennergrund på peda-
gogiska omsorgen Våra små hjär-
tan, som är en uppskattad FSO-
medlem i Kungsbacka.
   (Norra Halland)

   Samer i Sverige har rätt till förskola och äldreomsorg med samisktalande 
personal – en rättighet som Älvdalens kommun inte lever upp till.
   Tidigare har det funnits sydsamisktalande personal inom förskolan i Idre
i Älvdalens kommun som kunnat driva barnens språkliga utveckling 
framåt. 
   - Vi har haft det till och från när det funnits barn med samiska som mo-
dersmål, säger Malin Ripa som är samisk samordnare i Älvdalens kom-
mun. 
   Men sedan ett och ett halvt år tillbaka har man ingen samisktalande per-
sonal i förskolan och kommunen kan därmed inte leva upp till lagen.
   - Vi letar efter personal och det är jättetråkigt att det ska vara så här, säger 
Malin Ripa. 
   Sedan årsskiftet har kraven på kommunerna skärpts när det gäller natio-
nella minoritetsspråk. Till exempel ska rätten till minoritetsspråkig förskola 
avse en större del av verksamheten och vårdnadshavare ska tillfrågas om 
de önskar plats på förskola på minoritetsspråket.
   (SVT Nyheter Dalarna)

   Anna Ekström (S) utsågs i måndags till ny utbildningsminister efter 
Gustaf Fridolin (MP). Dock uteblev satsningar på förskolan helt i statsmi-
nister Stefan Löfvens regeringsförklaring. Den enda punkten om förskolan 
i regeringsförklaringen var att “Barngrupper i förskola och fritidshem ska 
minskas.” Dock nämndes inte med en enda bokstav hur detta ska gå till.
   Kanske är en särskild förskoleminister något att tänka på till nästa gång?



Nästa FSO-Nytt kommer den 8 februari!

Plattor och appar ingen genväg till lärande

Förstelärare ska utveckla förskolor i Eskilstuna

Har du funderingar kring GDPR?

   Förskollärare 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 en avhandling vid Göteborgs universitet.
   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. Av läroplanen framgår bland annat att 
förskolebarnen ”ska utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse 
för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik”.
   - Men lärare använder ofta datorplattor och appar som ersättning för ”traditionella” eller ”analoga” aktiviteter 
och material, som en bok, en lek eller ett spel. Detta baseras ofta på föreställningen att digitala teknologier mo-
tiverar barn att lära sig och gör aktiviteter mer lustfyllda, säger avhandlingens författare Malin Nilsen.
   Det visar sig emellertid att digitala och analoga aktiviteter kan skilja sig mycket åt när det gäller innehåll och 
deltagande, det vill säga vilken pedagogisk potential som fi nns i de olika aktiviteterna. I avhandlingen visas 
detta när barn får spela memory i såväl analog som digital form. De analoga aktiviteterna är mycket tävlingsin-
riktade och kretsar kring barnens samtal om och fysiska hantering av spelbrickorna som räknas, sorteras och 
tjuvkikas på.
   - När barnen spelar memory digitalt utvecklas istället individuella aktiviteter där barnen spelar en i taget och 
inte tillsammans. Fokus ligger här på att utforska appens inställningar och på att spela genom trial-and-error, 
alltså att spela genom prova sig fram, snarare än genom strategiska val, säger Malin Nilsen.
   Hon har i sin avhandling studerat barns och lärares samspel i förskolans aktiviteter med datorplattor och ap-
par. Till skillnad från mycket av den tidigare forskningen om barns användning av digital teknologi, som har ut-
gått ifrån att teknologierna bär på antingen risker eller möjligheter för barn, tar hennes avhandling utgångspunkt 
i faktisk användning.
   För sin avhandling har hon gjort videoobservationer och intervjuer vid tre förskoleavdelningar med 44 barn.
   - Det är vanligt att lärare och barn har olika perspektiv på de digitala aktiviteterna. När lärarna vill att barnen 
ska använda datorplattor och appar som pedagogiska verktyg och barnen istället vill spela leder det till att barn 
och lärare får svårt att mötas. Följden blir att barnen tappar intresset för att delta i aktiviteterna, säger Malin 
Nilsen.
   (forskning.se)

   Sedan en tid används systemet med förstelärare inom grundskolan i Eskilstuna kommun. Nu införs det även i 
förskolan. Syftet är bland annat att få en mer likvärdig förskola.
   Det är två förskolor, båda belägna i så kallade utsatta områden, som ska få två förste förskollärare var.
   - De ska hjälpa till att utveckla det pedagogiska arbetet, säger Björn Larsson (S), ordförande i förskolenämn-
den i Eskilstuna kommun.
   Det kan till exempel ske genom att stöttning av kollegor och genom att tillämpa ny forskning i verksamheten. 
Men exakt hur förste förskollärarna ska jobba blir upp till respektive förskolas chef. Efter ett år ska kommunen 
göra en utvärdering och se hur det har gått.
   Tina Persson, chef för förskolan i Eskilstuna kommun, och Björn Larsson (S), ordförande i förskolenämnden. 
   - Om vi har nått de mål vi vill och fått en mer likvärdig förskola är det defi nitivt något vi kommer att fortsätta 
med, säger Tina Persson, skolchef för förskolan i Eskilstuna kommun.
   Förskolorna får inte fl er anställda i och med förstelärarna, utan det är redan existerande tjänster som görs om 
till förstelärartjänster.
   (SVT Nyheter Sörmland)

https://www.fso.se/gdpr.html


