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Sommaröppet eller semesterstängt?

Miljonstöd till forskning om inkludering av
förskolebarn med funktionsnedsättning

   18 april 2019

   Varje år får FSO:s kansli en hel del frågor kring barns rätt till sommarledighet, om förskolan får stänga för 
semester eller om man är skyldig att ha öppet hela sommaren.
   Vi reder ut begreppen:
   Enligt skollagen är förskolan skyldig att erbjuda omsorg när vårdnadshavare/föräldrar behöver det, oavsett 
årstid. Det innebär att om vårdnadshavare/föräldrar kan styrka att de har omsorgsbehov under ”semestermåna-
den” ska förskolan erbjuda detta.
   Förskolebarn har ingen lagstadgad ledighet eller rätt till lov på samma sätt som barn i skolan och fritids er-
bjuds barn upp till 12 år vars vårdnadshavare/föräldrar arbetar under sommaren. Även om FN:s Barnkonvention 
stadgar att barn har rätt till lek, vila och fritid är det inte att jämställa med barns rätt till sommarledighet.
   FSO rekommenderar sina medlemmar att samarbeta kring sommaröppethållande. Det fi nns inga krav på att 
varje förskola ska hålla öppet. De allra fl esta kommuner har någon form av sommarförskola dit de barn som 
behöver omsorg hänvisas.
   Tillämplig lagstiftning:
   Skollagen 8 kap. 5 §; Barnkonventionen artikel 31

   Forskare på Mälardalens högskola får 4,3 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte) för att undersöka hur förskolor arbetar med att inkludera barn med funktionsnedsättning i dagliga ruti-
ner, utbildningsaktiviteter och lekar.
   - Vi vill bidra till utveckling av inkluderande förskolor här i Sverige. Det fi nns tidigare studier som visar att 
det fi nns ett behov att utveckla stödinsatser och vi har valt ingången att undersöka hur inkluderande förskolor 
kan bli ännu bättre, säger Johanna Lundqvist, universitetslektor i specialpedagogik som arbetar tillsammans 
med kollegan Patrik Arvidsson, universitetsadjunkt i samma ämne.
   Forte satsar 4.350.000 kronor på projektet som ingår i en större satsning på just fördjupad kunskap om ökad 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
   - Det är ett angeläget område där det behövs mer forskning. Man har pratat väldigt mycket om att det är vik-
tigt med inkludering men inte lika mycket om hur, säger Johanna Lundqvist.
   Johanna Lundqvist och Patrik Arvidssons ska nu forska med särskilt fokus på stödinsatser för barn med funk-
tionsnedsättning, som kan främja delaktighet, lärande och utveckling i förskolan. Projektet är fördelat på fyra 
delstudier som på olika sätt bidrar med kunskaper som ska bana väg för en hållbar utveckling av högkvalitativa 
och meningsfulla inkluderande förskolor i Sverige.
   - Vi vet att det är viktigt med tidiga stödinsatser, att det blir bra från början. Om man inte ger stöd tidigt är ris-
ken stor att barnen inte trivs och mår bra i förskolan och att det även påverkar hur de längre fram kan utvecklas 
i skolan. I förskolan läggs grunden för mycket, säger Johanna Lundqvist.



Nya siffror om förskolan 

Nu startar årets skräpplockning

Ny podd om skola och vetenskap

   Skolverket har presenterat ny statistik över förskolan. Samtliga uppgifter gäller hösten 2018.

   ▪ Det fi nns 9.800 förskolenheter. Majoriteten, 72 procent, drivs av en kommunal huvudman.
   ▪ Nästan 518.000 barn är inskrivna i förskolan. Det är en ökning med närmare 8.000 barn jämfört med förra 
året.
   ▪ Av landets barn i åldern 1–5 år är nästan 85 procent inskrivna i förskola. Deltagandet är störst bland 4- och 
5-åringarna; omkring 95 procent av de barnen går i förskola.
   ▪ Av alla barn i förskolan är 48,4 procent fl ickor och 51,6 procent pojkar, vilket är i enlighet med könsfördel-
ningen i befolkningen för barn i förskoleålder.
   ▪ Andelen nyinvandrade och barn med okänd bakgrund har minskat något och utgör nu 4,8 procent av de in-
skrivna barnen.
   ▪ Barngruppernas storlek har ökat något och i genomsnitt har varje barngrupp i förskolan 15,4 barn. Barn-
grupperna i kommunala förskolor är fortsatt något mindre än barngrupperna i fristående förskolor.
   ▪  Det går 5,1 barn per heltidstjänst i förskolan. Antalet barn per heltidstjänst har legat relativt konstant under 
en längre tid. Antalet barn per förskollärare (förskollärartäthet) är 12,9, vilket är en ökning med 0,2 barn per 
heltidstjänst jämfört med föregående år. I fristående förskolor är förskollärartätheten lägre jämfört med i kom-
munala förskolor, där det är 17,6 barn per förskollärare. Motsvarande siffra för kommunala förskolor är 12,1.
   ▪ Det fi nns nästan 109.700 anställda som arbetar med barn i förskolan. Omräknat till heltidstjänster motsvarar 
detta 101.300 heltidstjänster i förskolan, vilket är en ökning med 1,1 procent från 2017
   ▪ Av all personal som arbetar med barn i förskolan har 39,6 procent förskollärarexamen, vilket är en minsk-
ning med 0,5 procentenhet från föregående år. År 2014 var andelen heltidsanställda med förskollärarexamen 
42,5 procent, dvs en minskning med 2,9 procentenheter.
   ▪ Andelen med förskollärarexamen skiljer sig åt mellan olika kommungrupper. Högst andel har gruppen mind-
re stad/tätort med 48 procent, medan kommungruppen storstäder har lägst andel, 31 procent.
   ▪ Andelen män (heltidstjänster) som arbetar i fristående förskolor är högre än i kommunala förskolor; 6 pro-
cent respektive 4 procent. Könsfördelningen skiljer sig åt mellan olika personalgrupper i förskolan. Endast 6
procent av alla förskolechefer och 8 procent av all resurs- och stödpersonal är män.
   ▪ Det fi nns nästan 2.340 förskolehuvudmän. Av dessa är 290 kommunala huvudmän och strax under 2.050 
enskilda huvudmän. Förskolor med enskilda huvudmän fi nns i 247 kommuner.

   Ett riktigt vårtecken är den årliga skräpplockningen. Över en halv miljon människor har redan anmält sig till 
kampanjen Vi Håller Rent – de allra fl esta är barn på förskolor och skolor. Genom aktiviteten vill Håll Sverige 
Rent ge barn och unga handlingskraft och framtidstro.
   - När våren kommer syns allt skräp. Med kampanjen vill vi lära alla barn och vuxna att inte skräpa ner. Vi vill 
också visa barnen att deras insats är viktig och att vi tar deras åsikter och oro på allvar, säger Johanna Ragnartz, 
vd på Håll Sverige Rent.
   Redan nu har drygt 550.000 människor anmält sig till Vi Håller Rent och är redo att ge sig ut på skräpjakt. 
Totalt är 255 kommuner med och hjälper till. I kampanjen genomförs insatser i hela landet för att plocka skräp 
och för att öka medvetenheten om nedskräpning. Förra året deltog 676 366 människor.

   Forum för samverkan vid Uppsala universitet presenterar en ny podd om skola och vetenskap: Bettys hage. 
Den undersöker skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman utifrån lärarens och forskarens perspek-
tiv.
   - Vi på Forum för samverkan arbetar ständigt med att foga ihop skolans och universitetets världar för att skapa 
något gemensamt – en tredje arena där de båda perspektiven berikar varandra och leder till nya idéer och ny 
kunskap. Bettys hage är ännu ett sätt. Podd-formatet är uppskattat och väldigt roligt att jobba med, säger Andrea 
Dahlkild, kommunikatör vid Forum för samverkan.
   Du hittar podden här:  http://www.forumforsamverkan.uu.se/podcast-bettys-hage/



För säkra lekplatser hämmar barnens utveckling

FSO anmäler Stockholms stad till Skolinspektionen

Lärarutbildningar håller inte måttet

   Det är bra med säkra lekplatser. Men blir det för säkert, kan det hämma barnens utveckling. Det menar Anders 
Wånge Kjellsson, som är expert på skol- och förskolegårdar. 
   I dag ser de fl esta lekplatser, vid skolor eller på andra ställen, ut på samma sätt. 
   - Man köper ett färdigt lekredskap, hägnar in det med staket och lägger ut en gummimatta för att det ska bli 
säkert, säger Anders Wånge Kjellsson, till vardags chef för Naturskolan i Lund. 
   Han konstaterar att säkerhetskraven de senaste tio åren skruvats upp, vilket är både bra och dåligt.
   - Vi ska vara noga med att undvika de allvarliga skadorna. Men småskador som skrapsår, skrubbsår, bulor och 
svullnader hör till utvecklingen, säger Anders Wånge Kjellsson.
   Han har de senaste 20 åren arbetat med skol- och förskolegårdar och anlitas av andra kommuner som före-
läsare i ämnet. 
   Anders Wånge Kjellsson underskattar inte säkerheten. Men den får inte ta överhanden, menar han. 
   - Hela livet är fullt av risktagande. Barn måste ta de riskerna i sitt liv och lära sig att hantera dem.
   (SVT Nyheter Skåne)

   FSO har anmält Stockholms stad till Skolinspektionen för ej korrekt fattat beslut i enlighet med vad som 
föreskrivs i skollagen. 
   FSO Fria förskolor har på uppdrag av en av medlem överklagat utbildningsnämndens i Stockholms stad be-
slut den 23 januari 2018 om ersättning till fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Överklagan insändes 
till nämnden den 14 februari 2018. Den 12 mars 2018, nästan en månad senare, lämnade nämnden besked att 
överklagan hade översänts till förvaltningsrätten. FSO menar att detta är en alldeles för långsam handläggnings-
tid och vill understryka att det var först efter påpekande från FSO den 9 mars 2018 som nämnden lämnade 
besked om att överklagan överlämnades till förvaltningsrätten, bilaga 1.
   FSO konstaterar vidare att nämnden inte har uppfyllt det i skolförordningens 14 kap 1 § stadgade kravet om 
att beslut om ersättning ska fattas senast den 31/12 inför kommande verksamhetsår.
   Förvaltningsrätten har avvisat överklagan med hänvisning till att beslutet inte uppfyller kraven på ett förvalt-
ningsbeslut enligt avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen. Förvaltningsrättens beslut att avvisa målet inne-
bär att FSO:s medlem inte har möjlighet att få prövat om bidraget är korrekt utformat. 

   Nästan hälften av förskollärar- och grundskollärarutbildningarna vid 20 av landets lärosäten håller inte måttet. 
Det visar en genomlysning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort.
   Att så många utbildningar får underkänt kan delvis förklara av att de synats mer heltäckande än tidigare, det 
säger Anders Söderholm, generaldirektör vid myndigheten.
   - Det är en större och bredare granskning än vad vi brukar göra. Det är relativt fl er utbildningar som ifråga-
sätts med den här metoden än vad det kanske skulle ha varit annars. Det här är för att få en agenda för föränd-
ring och utveckling av lärarutbildningarna under det kommande året. Jag menar att det här är en del i ett förbätt-
ringsarbete på lärarsätena, säger han.
   Sammanlagt har Universitetskanslersämbetet granskat 67 lärarutbildningar för grund- och förskola. Av dessa 
får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet.
   De utbildningar som pekas ut som undermåliga brister ofta i att undervisningen saknar vetenskaplig grund. 
Till exempel får många studenter inte tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt 
tänkande.
   - Att få med sig den kompetensen från utbildningen är en av delarna som ligger till grund för vår prövning, 
säger Anders Söderholm.
   Lärosätena har nu ett år på sig att rätta till bristerna, annars riskerar de att få indragens examensrätt. Det skulle 
betyda att nära hälften av lärarutbildningarna försvann. Och det är något som oroar Lärarförbundets ordförande 
Johanna Jaara Åstrand.
   - Tvärtom behöver ju fördubbla andelen lärarstudenter för att möta lärarbehoven i framtiden. Här behöver vi 
krafttag från beslutsfattare för att stärka så väl lärarutbildningen som yrkets attraktivitet, säger hon.
   (Sveriges Radio)



Nästa FSO-Nytt kommer den 3 maj!

Flexibel utbildning ska ge fl er förskollärare

Kommunens förskolepersonal får fl er studiedagar

Andelen förskollärare minskar

Glad Påsk!

Andelen examinerade förskollärare sjunker i Norrbottens län och i Luleå. En av orsakerna är att många väljer 
att hoppa av utbildningen. 
   Anna Vikström som är utbildningsledare på LTU, tycker att det är dags att göra om utbildningen för att an-
passa den efter arbetsmarknaden.
   - Det är klart att får man en månadslön som obehörig lärare, och den inte skiljer sig särskilt mycket från den 
som en behörig har. Då kanske man ställer sig frågan om man ska studera, säger hon. 
   Hon menar också att det påverkar studierna om man som student jobbar vid sidan av, i för hög utsträckning. 
Därför behöver utbildningen anpassas efter situationen, menar hon. 
   - Vi tänker oss i det nya programmet att införa en högre grav av fl exibilitet i vissa moment, som man ska 
kunna göra på sommaren, eller när man vill.
   (Sveriges Radio P4 Norrbotten)

   Med start i höst införs fl er studiedagar för personalen på Kristianstad kommuns förskolor. Då utökas antalet 
utvecklingsdagar med två och blir totalt sex dagar.
   De senaste åren har synen på förskolans läroplan uppgraderats och lärandet på förskolan är allt mer viktigt. Så 
samtidigt som man har reviderat förskolans läroplan från och med den 1 juli 2019 inför man från och med i höst 
också fl er utvecklingsdagar för förskolans personal.
   Enligt förskolechef Agneta Ekner Carlsson ska de nya riktlinjerna bidra till att ge förskolepersonalen bättre 
förutsättningar för utveckling och planering.
   (Lokaltidningen Kristianstad)

   Som ovanstående statistik visar har andelen personal med förskollärarexamen minskat med 2,9 procentenhe-
ter sedan 2014. I dag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. 
   - Förskollärare och annan utbildad personal är oerhört viktig för kvaliteten i förskolan. Därför är det allvarligt 
att andelen utbildad personal minskar. Dessutom blir det ännu tydligare, i den läroplan som träder i kraft i som-
mar, att förskollärare har ett specifi kt ansvar i undervisningen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på 
Skolverket.
   Barngruppernas storlek är i princip oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn 
jämfört med 15,3 året innan. Precis som föregående år är barngrupperna i kommunala förskolor i genomsnitt 
något mindre än barngrupperna i fristående förskolor. I kommunala förskolor har en grupp i genomsnitt 15,4 
barn och i fristående förskolor är motsvarande uppgift 15,7 barn. Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år 
är 6-12 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken för den åldersgruppen var 12,6 barn 2018. För barn som är 4-5 
år är riktmärket 9-15 barn. Den genomsnittliga gruppstorleken bland dessa barn var 16,1.
   - När en barngrupp sätts samman är det viktigt att hänsyn tas till barnens ålder och unika behov, personalens 
kompetens och hur lokalerna ser ut. Barnens bästa ska vara utgångspunkten för besluten, säger Magdalena 
Karlsson.


