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Föräldrar skapade en egen protestenkät om förskolan

Barnskötare erbjuds tillsvidareanställning i Vetlanda

Glöm inte att rapportera in ny styrelse!

   5 april 2019

   En enkät som skickades ut av Malmö stad om hur barnen har det på förskolorna har väckt kritik.
Föräldrarna var inte nöjda med frågorna och gjorde i protest en egen enkät.
   - Det fanns inte någonstans i Malmö stads enkät där jag kunde uttrycka missnöje med för stora barngrupper 
och för hög personalomsättning, säger Helena Alvesalo, som har en tvååring på en av Malmös förskolor.
   Malmö stads frågor handlade mer om hur personalen bemöter och lyssnar på barnen.
   - Det känns fel att rikta kritik mot personalen, de gör så gott de kan, säger föräldern Kristin Harrison och 
menar att problemen ligger i bristen på resurser.
   Så i protest skapade föräldrarna en egen enkät som spreds i sociala medier. Nu har de lämnat in resultatet till 
förskoleförvaltningen.
   Men på förskoleförvaltningen menar man att den typen av klagomål som föräldrarna har tas upp i andra fo-
rum att deras ursprungliga enkät avser att visa på hur förskolan följer skolplanen.
   (SVT Nyheter Skåne)

   Nu kan barnskötare få fast anställning i Vetlanda kommun. Ett sätt att ta tillvara på kompetensnivån när för-
skolorna i kommunen växer.
   Det har varit svårt att rekrytera behöriga förskollärare i Vetlanda kommun. Därför har nu fullmäktige sagt ja 
till en motion om att anställa barnskötare, skriver kommunen på sin hemsida.
   - Det innebär att vi säkerställer att den personal som arbetar i förskolan har en utbildning med inriktning mot 
barn. Det blir en bättre kontinuitet i arbetslagen och för barnen, säger verksamhets chef Ingela Nyberg.
   Enligt Ingela Nyberg ska barnen bemötas av lärare med kunskap och bästa möjliga stöd för att kunna utveck-
las.
   - Det har varit vår ambition och är det fortfarande. Men för att komma dit behöver vi insatser och strategier 
både på kort och lång sikt. Att anställa barnskötare är en del i det, säger hon.
   Som mest kommer 30 procent av förskolornas tillsvidareanställda få bestå av barnskötare och i framtiden kan 
de få möjlighet att utbilda sig till förskollärare.
   (SVT Nyheter Jönköping)

   Nu är det årsmötestider!
   I samband med att ägar- och ledningsprövning infördes den 1 januari 2019 har huvudmännen skyldighet att 
till tillsynsmyndigheten inrapportera förändringar i ägar- och ledningskretsen, det vill säga förskolans styrelse. 
Förändringar ska inrapporteras inom en månad från det att de har beslutats. 
   Det är alltså viktigt att ni rapporterar in nya styrelseledamöter till er kommunala förskoleförvaltning/-nämnd 
inom denna tidsperiod.
   Skollagen  kap. 5b §: Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5a § 
till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter förändringen.
   Lag (2018:1158).



Förskole biträden kan bli ny yrkes grupp

Färre än hälften i Uppsala får den förskola de vill

   Det är brist på utbildade barnskötare, och bristen beräknas bli ännu större i framtiden. För att rusta sig för det 
har en förskola i Grästorps kommun på prov anställt två personer som har fått den nya titeln förskolebiträden. 
De har anställts utöver den ordinarie personalstyrkan, och tanken är att de ska göra sådant som inte kräver ut-
bildning, så att barnskötarna får tid till det pedagogiska arbetet.
   I dag kallas både barnskötare med utbildning och personal i förskolan utan utbildning för barnskötare. Det 
tycker Linda Edling, förskolechef i Grästorps kommun, blir fel.
   - För mig fi nns det inget som heter outbildad barnskötare. Jag tycker att det är fel mot dem som har utbildat 
sig till barnskötare. Det här blir ett sätt att särskilja dem som har utbildning mot dem som inte har. För mig är 
det ett sätt att stärka barnskötarrollen, säger Linda Edling.
   Hennes upplevelse är att de mer ”okvalifi cerade” uppgifterna oftare har legat på barnskötarna. Hon har 
förståelse för att barnskötarna kan känna att deras kompetens osynliggörs när det pratas så mycket om förskol-
lärare.
   - Det är lika stor brist på utbildade barnskötare och det här är ett sätt att ta hand om dem också, så att de också 
får känna sig betydelsefulla. De har en viktig roll på förskolan och de har en utbildning för att jobba här, säger 
Linda Edling.
   Enligt Linda Edling är de två förskolebiträdena inte en ersättning för utbildad personal, utan har anställts 
utöver budget, på allmän visstidsanställning. Hon hoppas att det ska kunna bli permanent.
   (Kommunalabetaren)

   Den 1 augusti infördes relativ närhet vid antagningen till förskolorna i Uppsala efter syskonförtur. Systemet 
med relativ närhet fungerar på ett liknande sätt som antagningen till grundskolan, där avståndet till den sökta 
skolan förskolan jämförs med avståndet till den närmaste eller näst närmaste förskolan.
   En utvärdering av det nya antagningssystemet visar dock på fl era problem. Inte vid något tillfälle har över 
hälften av barnen erbjudits plats på något av föräldrarnas nio högst prioriterade val. Flera föräldrar reagerar mot 
att barnen, trots att de aktivt valt bort det, placerats på religiösa förskolor, eller andra förskolor med särskild 
inriktning.
  Vid antagningen till förskolan uppstår dessutom samma problem med den relativa närheten som vid antagning-
en till skolorna. Utbildningsförvaltningen tar inte någon hänsyn till om barnen kan erbjudas plats eller inte på 
den förskola som pekas ut som alternativförskola. Det här blir ett ännu större problem än vid antagningen till 
skolorna. Förskoleantagningen pågår hela året och det är många förskolor som inte tar in några barn alls, utom 
i augusti när det frigörs platser.
   - Det är riktigt att det är ett problem. Systemet är oerhört komplicerat och vi måste analysera det ur olika per-
spektiv. Det viktigaste är att bygga fl er förskolor i områden där det är svårt att få en plats. Den relativa närheten 
kickar bara in om det är konkurrens om platserna, säger Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd och ord-
förande i utbildningsnämnden.
   De barn som bor nära en förskola med särskild inriktning, till exempel en religiös förskola eller en förskola 
med en särskild pedagogisk inriktning som ur och skur, waldorf eller montessori, får dessutom svårare att 
komma in på alla sina valda förskolor om de aktivt väljer bort den närmaste förskolan.
   I den utvärdering som har gjorts fi nns fl era förslag på förändringar om bland annat längre uppsägningstid för 
föräldrar som vill byta förskola och att förkorta handläggningstiden för att ge förskolorna bättre planeringsför-
utsättningar.
   Olle Romlin (C) är kritisk.
   - De här förslagen ser inte till vårdnadshavarnas bästa utan till byråkraternas och utbildningsförvaltningens 
bästa, säger han.
   (Upsala Nya Tidning)

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller 
någon annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!

   Maila till info@fso.se, ring 031-309 90 10 eller kontakta oss via hemsidan, 
www.fso.se.



Förskolebarn inlåsta nakna i garderob

Luleåförskolor kan stängas efter sparkrav

Förskola utreds efter treårings död

100 vikarier erbjuds fast anställning av Eskilstuna kommun

   En förskollärare i den amerikanska staden St Louis i Illinois bestraffade minst fyra barn genom att beordra 
dem att klä av sig nakna och ställa sig i en garderob i tio minuter. En annan förskollärare höll vakt utanför gar-
deroben så att barnen inte kunde komma ut.
   När bestraffningarna uppmärksammades stängdes de båda förskollärarna omedelbart av från sina jobb, och en 
polisutredning har också inletts.
   - Vi känner att det är ett mycket olämpligt sätt att straffa barn och det kan möjligen också bli aktuellt med ett 
rättsligt efterspel, säger stadens polischef Kevin Schmoll till den lokala tv-stationen.
   (USA Today)

   Luleå kommun ska spara 370 miljoner fram till 2022, något som har väckt protester bland personal inom 
äldre- och barnomsorgen. Nu föreslås att fyra skolor och tre förskolor ska läggas ned.
   - Vi försöker hålla skenet uppe för barnens skull. Men det känns tungt. Det fi nns en stor oro hos personalen, 
vi mår inte bra. Jag har jobbat här i 23 år och vi har fi na lokaler och en fungerande verksamhet, säger Susanne 
Thingvall.
  Skolchef Maarit Enbuske säger till tidningen Kommunalarbetaren att det inte fi nns någon risk för uppsägning-
ar, utan att besparingarna ska göras på lokalhyror. Totalt påverkas drygt 350 barn, som erbjuds plats på andra 
skolor och förskolor.
   - Luleå kommuns tilläggsbudget beslutades i måndags och det är den som sätter våra ramar. Vi behöver få ner 
kostnaderna och då spar vi på lokalkostnader genom att gå från mindre till större enheter. Men vi kommer inte 
att säga upp personal. All personal som vi har i verksamheten kommer att ha kvar sina arbeten, fast på andra 
förskolor och skolor, säger Maarit Enbuske.
   (Kommunalarbetaren)

   Två veckor före en misstänkt dödsmisshandel av en treårig pojke upptäckte förskolepersonal blåmärken på 
hans kropp. Men personalen slog aldrig larm. Nu tillsätter Lidköpings kommun yttterligare en internutredning 
om fallet.
   Det är P4 Skaraborg som avslöjar att förskolepersonal ett par veckor innan dödsfallet upptäckte blåmärken på 
pojken. Han ska själv ha dragit ner byxorna och visat att hans könsorgan var blått och sagt att någon hade slagit 
honom.
   Men enligt P4, som refererar till uppgifter i den pågående rättegången mot den man som senare misstänks ha 
orsakat pojkens död, ska personalen ha fått en förklaring om att det var pojken själv som nypt sig eftersom han 
hade en infektion. Den förklaringen ska personalen ha köpt och ingen orosanmälan gjordes.
   Nu startar Lidköping en utredning som ska visa om personalen hade kunnat agera annorlunda.
   - Vi ska utreda hur personalen har hanterat fallet, vi ska se över rutinerna och se om något kan förbättras, 
säger Camilla Brolin, verksamhetschef för Barn och skola i Lidköping.
   (SVT Nyheter Väst)

   Eskilstuna kommun ska erbjuda hundra barnskötarvikarier fasta anställningar. 
   - Det är jätteviktigt med kontinuitet och stabilitet för vår personal, och för våra barn, säger Tina Persson, skol-
chef för förskolan.
   Eskilstuna har ett stort behov av personal inom förskolan. De kommande åren kommer kommunen att bygga 
70 nya förskoleavdelningar. Nu erbjuds hundra personer med vikariat fasta anställningar på olika förskolor i 
kommunen.
   - Det här är en del av vår kompetensförsörjningsplan, säger Tina Persson, som är chef över förskolorna i Es-
kilstuna kommun sedan fem månader tillbaka.
   De hundra barnskötarna går in på vakanta barnskötartjänster.
   (SVT Nyheter Sörmland)



Nästa FSO-Nytt kommer den 19 april!

April april, din dumma sill!

Har du funderingar kring GDPR?

   Måndag morgon, stressade 
vårdnadshavare och sömniga 
barn och dessutom 1 april - vad 
passar då bättre än att göra som 
Monica Dahlberg och hennes 
personal på Montessoriförskolan 
Tjädern i Lövestad? Dags för 
aprilskämt, alltså! Den här skyl-
ten satt på dörren när barn och 
vuxna kom till förskolan i måndags.
   - Det gav många människor ett härligt leende 
på läppen när de begav sig vidare till sina ar-
beten. Vi kan avslöja att ALLA våra vårdnads-
havare ”gick på det”, skrattar Monica.
   På bilden fr v Andreas Silfver, Monica Dahl-
berg, Christina Hansson och Jenny Andersson, 
alla förstås med skoskydd på huvudena för att 
visa vårdnadshavarna hur det skulle gå till!

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

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


