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Förskolegårdar i Göteborg solskyddas

Fler än någonsin tog ut vab i februari

   22 mars 2019

   Antalet utbetalningar för vab som gjorts i februari, nära en miljon dagar, är det högsta sedan Försäkringskas-
san började föra månadsstatistik 2006.
   Infl uensa, magsjuka, lunginfl ammation och förkylning var några av de vanligaste orsakerna till februaris alla 
ansökningar om ersättning för vab, vård av sjukt barn. Och de var fl er än någonsin tidigare, 963.654 dagar beta-
lades ut. Alexandra Wallin är chef för avdelningen Barn och familj.
   - Det är nästan 100.000 fl er än under samma period förra året, vilket är mer än vi hade förväntat oss, säger 
hon.
   Noteringen är den högsta sedan Försäkringskassan började föra månatlig statistik för 13 år sedan. Alexandra 
Wallin ser fl era möjliga förklaringar.
   - Det här är en ökning vi har sett under fl era år eftersom det föds fl er barn. Dessutom kan infl uensans säsongs-
topp ha kommit extra tidigt i år. Vi ser nu en viss avmattning, vilket kan tyda på det, säger hon.
   Det är till stor del föräldrar till barn i förskoleåldern som tar ut ersättning för vård av barn och eftersom för-
skolorna har olika regler för hur länge barnet bör stanna hemma efter till exempel en magsjuka, kan det också 
spela in. Ytterligare en faktor är att vab-hanteringen för föräldrar sedan årsskiftet har blivit enklare, i och med 
att de nu bara ansöker om ersättning direkt.

   - FSO kommer i samband med denna kommunala 
satsning att undersöka på vilket sätt våra medlemmar 
kompenseras enligt principen om lika villkor, säger 
FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Nu ska skugga falla på Göteborgs förskolor. Under de kommande åren ska kommunen utföra åtgärder på 
minst ett hundratal förskolegårdar för att skydda barnen mot potentiellt farligt solljus. 
   - Man har sett ett mycket tydligare samband med att exponering i tidig ålder ökar riskerna för hudcancer, 
säger hållbarhets- och teknikchef Nina Jacobsson Stålheim på lokalförvaltningen.
   Förra månaden klubbade politikerna i lokalnämnden igenom en åtgärdsplan i bred enighet. Den innebär att 
lokalförvaltningen under de fyra kommande åren ska utföra åtgärder på över 200 platser i anslutning till försko-
legårdar.
   Sammantaget ska det kosta 18 miljoner kronor och åtgärderna består bland annat av att sätta upp större träd 
med ett stamomgång om 25 centimeter. I vissa fall handlar det om att sätta upp pergola med klätterväxter.
   - Det är bra om den solskyddade åtgärden består av grönska eftersom det ger temperatursäkrande effekter 
som ett solsegel inte ger. De snabbaste och enklaste lösningarna löser egentligen bara det akuta problemet. I 
storstäder är heta miljöer på grund av hårda ytor ett reellt problem, och därför behöver man för in grönska, 
säger Nina Jacobsson Stålheim.
   (Göteborgs-Posten)



Skärmtiden – en svår balans för Barnkanalen online

Statsbidrag för mindre barngrupper 2019/20

Fråga och svar om registerutdrag

   SVT försöker att inte få barnen att stanna längre på deras appar än vad föräldrarna vill, men samtidigt erbjuda 
program som barnen vill titta på. Det är en svår balans, skriver Malin Ströman, digital produktchef på SVT i 
Medievärlden.
   Länge har frågor om barns skärmtid slagits bort som bakåtsträvande och moralpanik, men nu ser vi att inte 
bara barn har svårt att släppa sina mobiler, det har vi alla. Och med allt fantastiskt som mobiler medför, är vi 
inte längre helt säkra på om de bara är bra för oss. Vi läser om programmerare och högt uppsatta chefer i Sili-
con Valley, som inte låter sina egna barn använda mobiler alls.
   Hur tänker då vi på SVT när vi bygger digitala tjänster för barn?
   Vi utgår alltid från barns och föräldrars behov när vi bygger våra barntjänster. Målet för Barnkanalen-appen 
är att vara en trygg upplevelse där barnen själva kan leta och hitta program som passar just dem. Vi träffar barn 
varje månad, periodvis varje vecka, för att få insikter om hur vår tjänst fungerar för dem.
   Läs hela artikeln här:  https://bit.ly/2TCaIRQ
   (Medievärlden)

   Ansökningstiden för statsbidrag för att minska barngrupperna är öppen till och med den 1 april. Bidraget kan 
sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan. Bidraget ska gå till insatser som minskar eller 
motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som 
är högst två år den 31 december 2019.
   Med barngrupp menar Skolverket de barn som ingår i en avdelning, det vill säga den grupp som barnet ingår 
i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större delen av 
dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en begränsad 
del av dagen.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2FiRXua

   Fråga: Ska man begära att vårdnadshavare för barn i föräldrakooperativ lämnar in utdrag ur belast-
ningsregistret?
   Svar: FSO rekommenderar att man inte ska begära att vårdnadshavare lämnar in registerutdrag, dels utifrån 
Skolverkets juridiska vägledning där man skriver att föräldrar i ett föräldrakooperativ är undantagna kravet på 
att visa upp utdrag ur belastningsregistret, dels utifrån den lagstiftning som styr föreningslivet.
   När det gäller föreningsverksamhet har man ett ansvar att behandla alla medlemmar lika. Ingen får diskrimi-
neras och alla ska ha samma rättigheter/skyldigheter. Man kan tycka att det skulle vara bra om uppvisande av 
registerutdrag vore frivilligt. Det fungerar så länge alla vill visa upp ett utdrag. I den stund en medlem inte vill 
visa upp sitt utdrag måste föreningen ändå garantera att denna medlem behandlas på samma sätt som alla andra, 
alltså med medlemsinsatser och ansvarsuppdrag. Om alla medlemmar uppvisar registerutdrag och en medlems 
utdrag visar att denne har begått brott mot barn har föreningen fortfarande ett krav på sig att behandla medlem-
men som alla andra. Därför är FSO:s rekommendation också att man i största möjliga mån tar bort medlemsin-
satser i barngrupp och i stället lägger dessa insatser på  till exempel mellanmålsfi x och städning. 
   Organisationfrihet/föreningsfrihet är grundlagsskyddat i Sverige vilket innebär att alla och envar har rätt att 
engagera sig i föreningar. Har man begått ett brott och har avtjänat straff för det har man samma rättigheter som 
andra.
   Lagstiftningen för föreningar säger att en förenings syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
Det innebär att vårdnadshavare kan lämna sina barn på föreningens förskola så att vårdnadshavarna kan gå till 
jobbet för sin försörjning. En förening kan endast neka medlemskap om styrelsen anser att den sökande inte kan 
verka för detta syfte. Detta kan inte vara ett godtyckligt beslut utan måste styrkas. 
   1 kap. 1§ ”En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen/…/”
   3 kap. 1§ “En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte fi nns särskilda skäl 
för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller an-
nan orsak.”



Nästa FSO-Nytt kommer den 5 april!

Unik satsning ska ge fl er friska invånare

Kritik mot föräldrar efter månader av magsjuka

FSO:s chefskonferens i maj

Ovaccinerade barn stoppas i förskolan

   Värnamo kommun är först ut i landet med ett nystartat projekt för att skapa förutsättningar för en hälsosam 
uppväxt för barn och ungdomar.
   Bakgrunden till projektet "Hälsosam utveckling i Värnamo" är den ökade ohälsan i samhället.
   - Det här är ett gigantiskt stort problem. Många sjukdomar som uppträder i äldre åldrar skulle man kunna 
förebygga genom att skapa en bättre, hälsosammare miljö för barn och ungdomar, säger Johan Arvidsson, som 
är fritidschef i Värnamo kommun.
   Projektet är i sitt startskede, men tanken är att alla delar kring ett barns uppväxt ska ses över och göras en plan 
för.
   - När man är gravid, när man får sitt barn, på öppna förskolan, på barnhälsovården, vidare in i förskolevärl-
den, skolan, elevhälsan är berörd, maten, skolmaten, mellanmål, säger projektledaren Linda-Marie Rundqvist.
   (Sveriges Radio P4 Jönköping)

   På fl era håll i Västra Götalands län har magsjuka de senaste månaderna slagit ut nästan hela förskoleavdelnin-
gar. Det här förklaras delvis av att föräldrar låter barnen återvända för tidigt till förskolorna, menar förskoleper-
sonal.
   Magsjukan har på sina håll klamrat sig fast på förskolor under långa perioder. Såväl barn som syskon, föräld-
rar och pedagoger har tvingas att stanna hemma.
   - Det viktiga är att vi verkligen kan samarbeta med vårdnadshavarna och att de håller sina barn hemma 48 
timmar, säger Jessica Kjellén, chef för ett fl ertal förskolor i Borås, och fortsätter:
   - De måste hålla barnen hemma det där lilla extra. Det är först då vi kan bli av med det ordentligt.
Rekommendationen är att låta ett barn som verkar friskt stanna hemma ytterligare 48 timmar innan det återvän-
der till förskolan.
   - Det fi nns föräldrar som blir upprörda när pedagogerna säger till. Det handlar absolut inte om att pedagoger-
na inte vill ha barnen här. De vill att barnen ska vara här, men att de ska vara friska och kunna delta i verksam-
heten fullt ut.
   Nästan alla förskolor SVT pratat med säger att de har vissa eller stora problem med föräldrar som lämnar 
tillbaka sina barn för tidigt. Alla tillfrågade förskolor hoppas på förändring.
   - Det är ett problem eftersom vi får tillbaka maginfl uensan hela tiden. Jag tror inte någon gör det med fl it, men 
det har varit svårt i år, säger Pernilla Bjerkesjö.
   (SVT Nyheter Väst)

   Tid: Onsdag 29 maj kl 9.30-15.30
   Plats: FSO:s huvudkontor, Mässans gata 10, Göteborg
   Tema: Den professionella förskolan
   Obs! Sista anmälningsdag 15 maj, först till kvarn gäller!
   FSO bjuder på för- och eftermiddagsfi ka. 1 timme lunchpaus, deltagarna står själva för lunchen på valfri plats.
   Anmäl dig via e-post till: cr@fso.se.
   Konferenserna ingår i FSO-medlemskapet och kostar inget extra. Anmälan är dock bindande och icke anmäld 
frånvaro debiteras med 500 kronor exkl moms.

   Italienska barn under sex år hindras från att gå till förskolan om de inte är vaccinerade. Skolbarn lyder under
skolplikten och kan inte hindras från att gå till skolan, men deras vårdnadshavare riskerar dryga böter om bar-
nen inte har fått de lagstadgade vaccinationerna mot bland annat mässling, polio, röda hund  och kikhosta.


