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Barnskötare uppmanas att mäta buller

Så pratar du med barn om hemska nyheter

Sandlåda inomhus när förskoleplatserna tryter i Halmstad

   8 februari 2019

   I ett massutskick till medlemmar som är barnskötare samt i ett Facebook-upprop går Kommunal ut med upp-
maningen att ladda ner Arbetsmiljöverkets app, som heter "Buller", till sin smartphone och sen helt enkelt mäta 
bullernivån.
   I appen fi nns möjlighet att göra fl era mätningar vid olika tidpunkter och få fram genomsnittsvärden. Tanken 
är att om ljudnivåerna är för höga ska medlemmarna ta kontakt med skyddsombud eller sektion, och via dem 
uppmärksamma arbetsgivaren på problemet.
   Kommunal ser det först och främst som ett verktyg för medlemmarna.
   - Även om det inte kommer som en nyhet för medlemmarna att de har problem med buller på sina arbetsplat-
ser så blir det ett sätt att visa för arbetsgivaren att det är fel och ger möjlighet att kunna göra tillbudsanmälnin-
gar. Det är ett tydligt verktyg för det, säger Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal med fokus på förskolor.
   I förlängningen är syftet att medlemmarna ska få en bättre arbetsmiljö.
   - Det ger möjlighet att försöka få huvudmännen att förbättra för barnskötarna, att minska barngrupperna och 
öka bemanningen och att få lokalerna utformade utifrån de barngrupper som fi nns, säger Kerstin Mikaelsson.
   Det är inte planerat att Kommunal och Arbetsmiljöverket ska följa upp resultaten på något sätt.
   - Men vi kommer följa med intresse vad vi får in. I så fall kan det bli ett resultat vi kan jämföra med i fram-
tiden, säger Kerstin Mikaelsson.
   (Kommunalarbetaren)

   Hemska nyheter som rör barn och djur som far illa berör barn extra mycket menar barnpsykologen Åsa Land-
berg som ger goda råd om hur man pratar om det med barn.
   I tisdags försvann en bebis i barnvagn från en förskola i Hisings-Kärra. Händelsen fi ck stor uppmärksamhet 
och när vuxna pratar mycket om något så når det ofta barnen. 
   Men hur pratar man med barn om sådana här hemska händelser? 
   - Ta upp och berätta att det här har hänt, och se sedan om barnet är intresserat av att prata eller inte, säger Åsa 
Landberg, psykolog och specialiserad på barn. 
   Psykologens råd: 
   - Prata med barnen
   - Var tydlig med att vuxna gör allt för att inte ska hända igen
   - Lägg inte din egen oro på barnet
   (Sveriges Radio P4 Göteborg)    -  lyssna på hela inslaget här:  https://t.sr.se/2TdYBX0

   För att lösa bristen på förskoleplatser har Halmstads kommun öppnat upp en provisorisk förskola i en lägen-
het i centrum, utan tillgång till någon innergård. Här har man i stället tagit in sandlådan och barnen måste besö-
ka andra förskolor för att få utelek.
   - Vi kan bara lösa de problem som uppstår, vilket jag tycker att vi har, säger Lovia Aldrin (L).
   (SVT Nyheter Halland)



Ny avhandling om förskolekommunikation

Rätt till heltid i förskolan tas bort i Stockholm

Tidiga tecken på speciella förmågor

   Kommunikation i förskolan handlar om mer än viktiga datum, sjukdomar och behovet av säsongsanpassade 
kläder. I kommunikationen synliggörs förskolan och blir – i olika grad – tillgänglig för föräldrarna. I en ny av-
handling har Linn Eckeskog, Umeå universitet, studerat hur förskolepersonal kommunicerar med föräldrar, som 
en form av ouppmärksammat kommunikationsarbete i yrkeslivet.
   Förskolan är en av de mest uppskattade offentliga verksamheterna i Sverige. Samtidigt upplever sig försko-
lans medarbetare missförstådda och underskattade.Linn Eckeskog berättar att människors föreställningar om 
förskolan ofta formas av egna erfarenheter och nyhetsmediernas rapportering, men också av hur medarbetare i 
förskolor berättar om sitt arbete.
   - Genom arbetet med sociala medier så som bloggar och Facebook upplever sig förskollärare och barnskötare 
ha fått verktyg för att höja förskolans status och uppvärdera förskolan så som de själva känner den. De vill ska-
pa en motbild till den negativa bild av förskolan som de ser i nyhetsmedierna, säger Linn Eckeskog.
   I avhandlingen framkommer att personalens kommunikation inte bara är betydelsefull för professionaliser-
ingen av förskolan, utan också för föräldrarnas möjligheter till delaktighet i och infl ytande över verksamheten, 
alltså på de sätt som läroplanen ger dem rätt till. Men det är ett demokratiskt problem, menar Linn Eckeskog, att 
föräldrarna vid den ena förskolan får stor insyn i verksamheten, medan föräldrarna vid en annan förskola saknar 
eller har mycket liten kännedom om vad som sker mellan att barnen lämnas och hämtas.
   - Det fi nns ingen en-storlek-passar-alla-lösningför att kommunicera med föräldrar. Jag förespråkar ingen gi-
ven lösning. Men i kommunikationen regleras föräldrars tillgång till förskolan, och därför behöver förskoleper-
sonal ges likvärdiga förutsättningar och förmågor att kommunicera på ett genomtänkt sätt, vilket inte är fallet i 
dag. Förskolecheferna har ett särskilt ansvar för hur kommunikationsarbetet bedrivs vid förskolan.

   Den omdiskuterade och hårt kritiserade heltidsreformen, att barn med föräldralediga föräldrar får gå heltid, i 
förskolan tas bort. Det har kommunfullmäktige i Stockholm beslutat. Redan 1 februari ska de nya reglerna börja 
gälla.
   Rätten till heltid även för barn vara föräldrar är föräldralediga med ett syskon, vilket i praktiken innebär upp 
till 60 timmar i veckan, infördes av det rödgrönrosa styret i Stockholm i december 2016. Beslutet fi ck snabbt 
stark kritik från alliansen i Stockholms stad, som lovade att riva upp regeln om de fi ck makten. Många förskolor 
vittnade också om att barngrupperna blev större utan att personalbemanningen utökades eller några nya pengar 
tillfördes.
   Nu är reformen historia. Under årets första möte i kommunfullmäktige beslutades att tidigare regler ska gälla, 
där barn till föräldralediga med annat barn ges rätt till plats i förskola om max 30 timmar per vecka. Enligt skol-
borgarrådet Lotta Edholm (L) är det ett beslut som har varit efterlängtat av många, inte minst av dem som arbe-
tar inom Stockholms förskolor.
   - Jag har fått tiotals mejl från ibland hela arbetslag som välkomnar den här förändringen, sa hon i kommun-
fullmäktigedebatten.
   Enligt utbildningsförvaltningen berörs cirka 5.000 barn i staden av reformen.
   (StockholmDirekt)

   Redan i förskolan kan barn med autismspektrumtillstånd, ast, visa prov på speciella förmågor. Genom att upp-
märksamma dem kan pedagogiken utvecklas, enligt psykologen Elisabeth Nilsson Jobs.
   - Jag har tittat särskilt på visuella förmågor. Studien visade att barnen med ast var speciellt bra på att urskilja 
detaljer, som kryss, i en bild i jämförelse med andra barn. Undersökningen är den första i sitt slag att omfatta så 
små barn. Tyvärr vet vi generellt sett väldigt lite om små barns speciella färdigheter och förmågor. Min studie 
visar att man måste forska mer inom området.
   Hur kan förskolan dra nytta av dina resultat?
– Resultaten kan höja medvetenheten om att det kan fi nnas särskilda förmågor som bör uppmärksammas, som 
exempelvis att barnet kan lösa visuella uppgifter, är musikaliskt eller kan lära sig saker utantill.
   Läs hela artikeln här:  https://specialpedagogik.se/vi-vet-for-lite-om-sma-barns-speciella-formagor/
   (Specialpedagogik.se)



Statistik om mindre barngrupper ifrågasätts

Förskolepersonal slog bort hand på klösande barn

Dags för årets skräpplockardagar

   Barngrupperna har minskat från 16,9 barn i snitt år 2014 till 15,3 barn 2017, enligt Statistiska centralbyrån. 
Det är statsbidrag och riktmärken för gruppstorlek som lett till minskningen, menade Skolverket i slutet av förra 
året.
   Reaktionerna kom snabbt.
   - Grupperna har minskat i statistiken men inte i verkligheten, säger Maria Karlander, förskollärare och huvud-
skyddsombud för Lärarförbundet i Partille.
   Arbetsgivare redovisar mind re grupper som skapas i vardagen i stället för avdelningar, vilket gör statistiken 
vilse ledande, tycker hon.
   En annan del av kritiken handlar om själva systemet med statsbidrag – att det är sårbart och kortsiktigt.
   Förskolechefen och rektorn Bosse Wahlin i Vejbystrand vet hur det blir när bidraget upphör tvärt. Hans för-
skola fi ck det två år i rad. Sedan gavs dagen före midsommar besked om att bidraget inte beviljats för komman-
de läsår.
   - Vi fi ck skriva in fem barn till och har nu lika många på avdelningarna som innan. Inte roligt för mig, ännu 
tråkigare för mina förskollärare men framför allt är det som vanligt tråkigast för barnen.
   Bosse Wahlin efterlyser en höjd barnpeng i kommunen för att kunna nå riktmärkena.
   (Chef&Ledarskap)

   När en medarbetare inom förskolan såg hur ett barn knep och klöste ett annat barn i ansiktet slog hon bort 
handen på barnet. Nu har hon fått en skriftlig varning från kommunen. Enligt varningen var det "ett oaccepta-
belt handlande gentemot barnet". 
   Händelsen utspelade sig i slutet av november på en kommunal förskola i Skåne. Plötslig knep och klöste ett 
av barnen ett annat barn i ansiktet. En av förskolans medarbetare såg detta och slog då undan handen på barnet 
som angrep det andra. 
   I kommunens utredning står det att medarbetaren sedan “tröstade det barn som blivit klöst samt det barn som 
knep”. Men händelsen noterades av en förälder som kontaktade förskolechefen och berättade om medarbetarens 
agerande. 
   Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att kvinnan i personalen handlat i ett icke lågaffektivt bemö-
tande, på grund av stress i situationen.
   “Utifrån samtal med de berörda har de en samlad bild av händelsen, det som skiljer är hur kraftfull handlingen 
har varit. Min bedömning är att handlingen är av den art att den inte ska upprepas”, står det i utredningen.
   Nu har medarbetaren fått en skriftlig varning. Anledning är “oacceptabelt handlande gentemot ett barn i för-
skolegrupp”. Arbetsgivaren vill, enligt den skriftliga varningen, markera att beteendet inte är acceptabelt och att 
det enligt Lagen om anställningsskydd kan göra grund för uppsägning.
   (Expressen)

   Anmälningstiden för alla skolor och förskolor till årets skräpplockardagar har öppnat: Vi Håller Rent. 
   - Allt fl er upplever att nedskräpningen är ett stort problem. Att vara med och plocka skräp gör problemet syn-
ligt och vi vet att skräpplockare låter bli att kasta skräp i framtiden, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige 
Rent.
   Varje år deltar många barn i Vi Håller Rent. Alla skolor och förskolor som anmäler sig har en möjlighet att 
kostnadsfritt få säckar och påsar till skräpplockningen från Håll Sverige Rent via sin kommun. 
   Än så länge har 114 kommuner lovat att vara med och hjälpa till med att dela ut säckar och påsar och se till 
att det insamlande skräpet tas omhand. Förra året var nästan samtliga kommuner engagerade på något sätt. Hela 
676.366 människor var med, varav 583.591 var barn och unga.
   - Att vara med och plocka skräp skapar en medvetenhet om problemet, som i sin tur leder till ett ändrat be-
teende och mindre nedskräpning, säger Johanna Ragnartz.
   Håll Sverige Rent har arrangerat skräpplockardagar sedan 2004.



Nästa FSO-Nytt kommer den 22 februari!

En fl od av riksdagsmotioner om förskolan

   Det är motionsdags i riksdagen, och partierna tävlar om vem som kan skriva fl est och bäst motioner – och en 
utveckling av förskolan är något fl era av riksdagens ledamöter vill se, på olika sätt och med olika infallsvinklar. 
   Några exempel ur motionsfl oden:
   Liberalernas riksdagsgrupp ställer sig bakom en motion med namnet ”En förskola för lärande och integra-
tion”, där man vill stimulera nyfi kenhet och lärande under parollen ”förskolan ska inte vara skola, men den ska 
ha ett lärande perspektiv”. Man vill få bort alla könsstereotyper i förskolan, och man vill – i likhet med fl era 
andra motioner från fl era olika partier – se ökade möjligheter till förskola på obekväm arbetstid. Stärkt rätt att 
välja förskola, skärpt tillsyn och en obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända är ytterligare några punk-
ter som Liberlerna vill se i framtiden.
    Moderaterna vill se fl er förskollärare, förstelärare i förskolan och man vill också stärka kompetensutveck-
lingen i förskolan genom att permanenta Förskolelyftet och konplettera med digital kompetens. Moderaterna 
vill också förbättra tillsynen av de fria förskolorna genom att fl ytta den till Skolinspektionen, och man vill ock-
så att Skolverket får större förutsättningar för att kvalitetssäkra överlämningen till nästa skolform. Man vill i 
likhet med L se en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.
   Miljöpartiet vill säkra tillgången på utbildade pedagoger genom att låta blivande förskollärare som arbetar i 
förskolan att studera på deltid med full lön. MP vill också behålla och utöka statsbidraget för mindre barngrup-
per i förskolan, och är beredda att lagstifta om ett tak för barngruppernas storlek om de nuvarande riktmärkena 
och stimulansbidragen inte har tillräcklig effekt i närtid. En mer jämlik förskola vill MP uppnå genom att satsa 
två miljarder årligen från 2019 till 2022 och rikta dessa miljarder så att ”det ger mer till alla men mest till de 
kommuner och förskolor som behöver det mest genom att fördelningen sker utifrån ett socioekonomiskt index”.
   Sverigedemokraterna vill uppnå ”en förskola i världsklass” bland annat genom att undervisning och plane-
rad verksamhet ska vara evidensbaserad och inte genusstyrd. Modersmålsundervisning tas bort och extra resur-
ser satsas i stället på undervisning i svenska språket. SD vill också ta bort karensdagen för anställda inom för-
skolan, eftersom förskolan är ”en känd riskzon för smittspridning” och man hoppas att minska smittspridningen 
genom att förskolepersonal lättare kan stanna hemma vid sjukdom.
   Socialdemokraterna vill se en utökad rätt till förskola. Enligt S vittnar många kommuner om att barn som 
generellt tenderar att ha störst behov av att delta i förskolans pedagogiska verksamhet inte nyttjar den i samma 
utsträckning. Det handlar inte minst om barn till föräldrar i utsatta områden som inte talar svenska eller har ett 
arbete att gå till. Därför behöver även staten och kommunerna tillsammans hitta former för att aktivt söka upp 
och uppmuntra dessa barn att delta i förskoleverksamheten, menar S i en motion.
   Kristdemokraterna vill värna och utveckla barnomsorgspengen och vill också att etableringsfriheten utökas 
så att kommunernas rätt att neka att betala barnomsorgspeng tas bort. KD vill också införa möjlighet för föräld-
rar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna och anhörigas barn. Här bör dock inte de pedagogiska 
kraven vara lika högt ställda, menar KD, som också vill öka statsbidraget för att minska barngrupperna. Målet 
ska vara att de som söker bidraget ska sträva efter Skolverkets riktmärke om max 12 barn i småbarnsgrupperna 
och max 15 barn i grupper för barn i åldern 4-5 år.
   Vänsterpartiet vill bredda och fördjupa kunskaperna i förskolan om hur könsrollsmönster skapas och upp-
rätthålls, genom genuskunskap och handledning i hur kunskapen omsätts i det dagliga konkreta pedagogiska 
arbetet. V vill också att huvudmän, anställda och föräldrar får kunskap om läroplanens bestämmelse om jäm-
ställdhet i förskolan och att enskilda förskolor också omfattas av detta.
   Centern vill se en utbyggd förskola och att fl er barn ska få möjlighet att få delta i förskoleverksamheten. C 
vill också se över resursfördelningen och reformera systemet med maxtaxa i förskolan för att ge större frihet 
åt kommunerna att bestämma över avgiftsnivåerna. Maxtaxan behöver också höjas för att skapa utrymme för 
satsningar på såväl utbyggnad av förskolan som mer pedagogik och minskade barngrupper, menar C.


