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Välbesökt och uppskattad - 7:e FSO-dagen

FSO tydliggör kravet på idéburen verksamhet

Arvsfondspengar till språk och musik i förskolan

   3 maj 2019

   Över 400 medlemmar, utställare och föreläsare del-
tog när FSO i fredags för sjunde gången arrangerade 
FSO-dagen i Göteborg.
   Intresset var som vanligt mycket stort och FSO-da-
gen 2019 var sedan länge fullbokad. Bland utställarna 
fanns både FSO:s avtalspartners och representanter för 
såväl arbetsgivarorganisationer som fackföreningar, 
och i raden av föreläsare kunde deltagarna höra bland 
andra skoljuristen Mikael Hellstadius, bullerforskaren 
Fredrik Sjödin och krisexperten Marie Kurzwelly. 
   Mycket uppskattad avslutningsföreläsare var barn-
boksförfattaren Anders Jacobsson.

   FSO Fria förskolor beslöt vid sin ordinarie årsstämma på fredagen att tydligare defi niera begreppet idéburen 
verksamhet. Beslutet innebär bland annat tydligare regler för att erhålla medlemskap i organisationen.
Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet. Att 
förskolor och skolor drivs av idéburna huvudmän utan vinstsyfte är en självklarhet.
   Det har under senare år blivit allt tydligare att det fi nns en djup skiljelinje mellan idéburna och kommersiella 
huvudmän inom skolområdet. För FSO och dess medlemmar har det alltid varit självklart att man är verksam 
som idéburen huvudman. De fl esta medlemmarna ser det som en naturlig del av sin egen och organisationens 
DNA. Dock har det i hittillsvarande stadgar saknats en defi nition som beskriver vem som kan vinna medlem-
skap i föreningen. Att vara medlem i FSO-familjen innebär för många en kvalitetsstämpel, att huvudmannen är 
seriös och har uthållighet samt drivs av samhällsnytta inte vinstintresse.
   - Det är inte så dramatiskt som det kan låta. Redan i dag återför FSO:s medlemmar eventuell vinst till 
verksamheten. Stämmans beslut innebär att FSO defi nierar och tydliggör begreppet idéburen verksamhet och 
vad det innebär för FSO och dess medlemmar. Vinsterna ska stanna i välfärden och inte plockas ut av kommer-
siella aktörer, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   FSO Fria förskolors stämma beslöt också att inkludera fristående idéburna grundskolor som  medlemmar. I 
samband med detta beslöt stämman att korta organisationens offi ciella namn till FSO.

   Motala, Örebro, Göteborg (Angered) och Mölndal får tre miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden i ett pro-
jekt där musik används som metod för språkutveckling. Projektet startar efter sommaren och ska pågå i tre år.
   I juni ska representanter för de olika kommunerna träffas för att lägga upp en projektplan. Sedan fl yttas arbe-
tet ut i förskolorna, steg för steg.



Debatt: Förskolan måste bli bättre på alla plan
   Förskolan i Sverige har ett nationellt och internationellt gott anseende och en erkänt viktig funktion i barns 
lärande och utveckling. Förutsättningarna för förskolans verksamhet har dock drastiskt förändrats under senaste
åren och nu krävs uppmärksamhet och ansvar på alla nivåer med beslutsmakt, skriver sex professorer från Mal-
mö och Göteborgs universitet i en debattartikel i GP.
   För någon vecka sedan presenterade Skolverket en sammanställning av aktuell statistik vad gäller förskolan i 
Sverige. Denna visar, liksom vår forskning, att förskolan som helhet inte har de grundläggande förutsättningar-
na som krävs, för att den ska kunna genomföra det uppdrag den har. Förskolan ska vara likvärdig i Sverige. 
Det ska inte ha någon betydelse var du bor, eller vilka förutsättningar du har att välja förskola. Variationen i 
förutsättningar har dock ökat markant.
   Sedan 2011 är förskolan en egen skolform och en del av skolsystemet. I förskolan har barnen rätt till omsorg, 
lek, lärande och undervisning. Förskolläraren ansvarar för det pedagogiska innehållet och för att arbetet främjar 
varje barns utveckling och lärande.
   Vi vet från omfattande forskning att personalens utbildningsnivå har stor betydelse för förskolans kvalitet, för 
innehåll och förskolepedagogikens genomförande. Andelen förskollärare utgör nu 39 procent. Andelen är lägre 
i storstäderna – där barnen också är som fl est. Stockholm har 28 procent, Malmö 29 procent och Göteborg 37 
procent. En tydlig konkurrenssituation har uppstått mellan de olika arbetsgivarna, mellan kommuner, och vilka 
förutsättningar de kan erbjuda förskollärarna. Fler förskollärare behöver utbildas och arbetsförhållande vara 
sådana att de stannar i yrket.
   95 procent av alla barn mellan 1-5 år är i förskola. Barnen börjar i dag vid allt yngre ålder, och andelen små 
barn i grupperna har ökat. Barngruppernas storlek i olika kommuner är mycket varierade, med ett medelvärde 
på 15,4 barn. I cirka en tredjedel av barngrupperna fi nns det dock nu 19 barn eller fl er. Detta kräver mycket av 
både personal och barn.
   Forskningen visar att det inte enbart handlar om barnens rätt till plats i förskolan, utan också om att förskolan 
ska hålla en hög kvalitet, vilket bland annat påverkas av goda villkor i verksamheten nä r det gäller antal barn 
i grupperna, utbildad personal och hög personaltäthet. I sitt undervisningsuppdrag behöver förskolläraren ges 
förutsättningar arbeta med och stötta både det individuella barnet och hela gruppen, i relation till olika innehåll. 
Förskolan behöver inrymma möjligheter till arbete i mindre barngrupper och undervisningsgrupper.
   Barn tillbringar en stor del av sin barndom i förskolan. Den måste vara bra. Den måste fungera väl för dem 
och för den personal som bär upp förskolan.
   Vi har i vår forskning kunnat konstatera att förskolan tillhör en av de mest utsatta branscherna vad gäller psy-
kisk ohälsa, och statistiken visar också på hög sjukfrånvaro. Förskollärarna beskriver gränslöshet i uppdraget 
och ansvar utan kontroll, med en känsla av stor otillräcklighet. Det upplevs ofta av den enskilde som ett indivi-
duellt problem, men det handlar om en bristande balans mellan krav och resurser. Det är ett strukturellt problem 
och ett arbetsmiljöproblem.
   Personalen arbetar med små barn i miljöer med ofta höga ljudnivåer, med ett fysiskt och psykiskt krävande ar-
bete, med allt fl er relationer och förväntningar. Den nödvändiga pausen, rasten, rapporteras helt utebli i många 
fall, och gränsen mellan arbete och fritid beskrivs svår att upprätthålla. Ohälsa och hög sjukfrånvaro innebär 
såväl höga individuella som samhälleliga kostnader. Alla vinner på att dessa förhållanden förändras rejält.
   En välfungerande verksamhet i förskolan, uppskattad av vårdnadshavare och av barnen, upprätthålls i dag av 
att personalen har en mycket stark lojalitet med barnen, och ett djupt engagemang i sitt arbete. Vi har i vår for-
skning många exempel på detta. Det är en oerhört viktig, men utan nödvändiga förutsättningar, inte en hållbar 
grund. Det krävs nu ansvar och beslut på alla nivåer för att skapa förutsättningar för ett av samhällets viktigaste 
jobb.
   Ingegerd Tallberg Broman, Sven Persson, Ann-Christine Vallberg Roth, Malmö universitet
   Ingrid Pramling Samuelsson, Pia Williams, Camilla Björklund, Göteborgs universitet
   (Göteborgs-Posten)



Så digitaliseras förskolan på vetenskaplig grund

Hyfs arrangerar utbildning i hygien, smitta och smittspridning

WHO har tagit fram riktlinjer för fysisk aktivitet

Delat ledarskap kan ge bättre resultat

   Från den första juli ska alla barn i förskolan få adekvat digital kompetens. En ny bok med bidrag från fl era 
forskare vid Stockholms universitet tar ett helhetsgrepp kring arbetet med att digitalisera förskolans verksam-
het.
   - Barn befi nner sig i en digitaliserad miljö vare sig vi gillar det eller inte. De behöver kompetens för att han-
tera verktygen och lära sig tekniken bakom, säger Susanne Kjällander, universitetslektor i barn- och ungdoms-
vetenskap vid Stockholms universitet och huvudredaktör för boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig 
grund.
   Boken ger nya tankar och kritiska resonemang kring hur pedagoger i förskolan kan planera sin verksamhet 
med och utan digitala verktyg.
   - Det handlar om att barn blir producenter av digital media snarare än konsumenter, som ofta är fallet på friti-
den. Både att barnen förstår digitaliseringen de möter och får ett ansvarsfullt förhållningssätt kring tekniken, till 
exempel förståelse för hur man ska vara mot varandra i den digitala miljön och att robotar är programmerade av 
människor.
   Nitton forskare från olika discipliner vid nio lärosäten har bidragit med texter om bland annat etiska perspek-
tiv, barns nätsäkerhet, föräldrakontakt, programmering, fl erspråkighet, att utforska naturen, att träna arbetsmin-
ne, och att lära matematik genom att lära ut till en digital kompis.
   - För första gången i bokform tar vi också upp hur förskolerektorer kan jobba med förändringsledarskap när 
förskolans verksamhet ska digitaliseras på vetenskaplig grund, säger Susanne Kjällander.

   I samarbete med Göteborgs Stad anordnar Hyfs – Hygiensjuksköterska i förskolan en grundutbildning i hy-
gien, smitta och smittspridning.
   Inbjudan vänder sig till förskolepersonal inom kommunala och fristående förskolor i Västra Götalandsregio-
nen.
   Via denna länk hittar du mer information och anmälan:  https://bit.ly/2UOSfgL

   För första gången har WHO tagit fram riktlinjer som gäller barn under fem år. Bland annat bör barn under två 
år inte tillbringa någon tid framför skärmar överhuvudtaget. Och barn mellan tre och fyra år bör tillägna minst 
180 minuter om dagen åt fysisk aktivitet.
   - Att uppnå god hälsa för alla innebär att göra vad som är bäst för hälsan redan från början, säger WHO:s ge-
neraldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus, i ett pressmeddelande.
   Riktlinjerna ska underlätta för länder att ta fram egna program för att främja mer rörelse hos barn eller hjälpa 
personer som arbetar med att stödja föräldrar i dessa frågor. Både myndigheter och vårdnadshavare bör engage-
ra sig, enligt WHO.
   Det är WHO:s expertpanel som har arbetat fram de nya riktlinjerna. De utvärderade effekterna på unga barn 
som får otillräcklig sömn och som sitter framför skärmar eller fasthållna i barnstolar och barnvagnar. De grans-
kade också bevis på fördelarna med ökad aktivitet.
   - Förbättrad fysisk aktivitet, minskad stillasittande tid och säkerställande av kvalitetssömn för unga barn för-
bättrar deras fysiska och mentala hälsa och välbefi nnande samt hjälper till att förebygga barnfetma och sjukdo-
mar senare i livet, säger Fiona Bull, programchef vid WHO, i pressmeddelandet.
   (Aftonbladet)

   Delat ledarskap mellan chefer kan bidra till både en hälsosam avlastning för chefer och ett bättre verksam-
hetsresultat, visar ny forskning gjord vid Stockholms universitet.
   Marianne Döös, professor vid Stockholm universitet har under 20 år forskat om delat ledarskap mellan chefer.      
   - Delat ledarskap innebär att chefen inte längre är en, utan två eller fl era. Det handlar om nära chefsamarbeten 
och ett gemensamt ansvarstagande, där chefer med personal- och verksamhetsledande uppdrag delar på arbets-
uppgifter, ansvar och befogenheter, säger Marianne Döös.
   Läs mer här:  https://kvalitetsmagasinet.se/delat-ledarskap-kan-forbattra-resultatet/



Nästa FSO-Nytt kommer den 17 maj!

Outbildade kan bli förskoleassistenter
   Nästa år behöver kommunerna i Göteborgsregionen anställa 3.000 förskollärare och lika många barnskötare. 
Nu satsar de på vidareutbildningar och försöker höja barnskötarnas status.
   En monumental utmaning. Det är vad de 13 kommunerna i kommunalförbundet Göteborgsregionen står inför, 
enligt Sofi a Larsson, verksamhetschef på utbildningsavdelningen.
   - Vi är i ett allvarligt läge. Det saknas mycket personal, samtidigt som det föds fl er barn och ställs krav på 
minskade barngrupper. Det är nästan så vi skulle behöva trolla, säger hon.
   För ett drygt år sedan bildades ett branschråd för förskolan, där förvaltningschefer och verksamhetschefer i 
fl era kommuner i Göteborgsområdet ingår. Branschrådet vill att det ska ställas tydligare krav kring barnskötares 
kompetens och är därför på väg att skapa en ny befattning för personer som inte har barnskötarutbildning.
   - Arbetsnamnet på befattningen är förskoleassistent, och kommunerna får möjlighet att införa den om de öns-
kar, säger Sofi a Larsson.
   De som saknar relevant utbildning föreslås alltså inte kallas barnskötare utan förskoleassistenter. Enligt Sofi a 
Larsson skulle deras arbetsuppgifter kunna vara att förbereda inför måltider och utfl ykter, sköta viss städning 
och att öppna och stänga då det är färre barn på plats. Det ska ge barnskötare och förskollärare större möjlighe-
ter att arbeta direkt med barnen och planera verksamheten.
   På så vis höjs utbildade och erfarna barnskötares status, är tanken. Och kanske sporras de som anställs som 
förskoleassistenter att utbilda sig till barnskötare.
   De som är barnskötare och vill vidareutbilda sig till förskollärare kommer att erbjudas en ”yrkesväxling”. De-
ras kunskaper valideras och de får sedan möjlighet att kombinera arbete och studier vid Göteborgs universitet 
på deltid, 75 procent.
   - Det är ganska krävande, särskilt för studieovana personer. Vi ska se över hur vi kan stötta dem i studierna, 
säger Sofi a Larsson.
   (Dagens Samhälle)

   Att förskolan lider en enorm brist på utbildad personal, förskollärare och barnskötare, 
är ingen nyhet - det har tyvärr blivit skåpmat. Att det måste byggas många nya förskol-
or för att det föds fl er barn och de gamla lokalerna inte håller måtten utifrån buller och 
ventilation är ingen kioskvältare.
   Vad gör då Sveriges kommuner som har ansvar för 80 % av alla förskolebarn i 
Sverige? Jo, för att lösa bristen på förskollärare har fl era kommuner bland annat infört 
begrepp som "outbildad förskollärare” eller "förskollärare med kommunal behörighet" 

för personer som anställs som förskollärare, men som saknar förskollärarlegitimation.
   För att lösa platsbristen bygger kommunerna enorma ”barnfabriker” där 150-180 barn ska tillbringa sina 
dagar. Och för att slippa besvärliga diskussioner om barngruppernas storlek används nya begrepp som ”hustal” 
och ”hemvist” i stället för avdelning.
   Nästa steg är nu att döpa om outbildad personal till ”förskoleassistenter”. På vilket sätt denna ändring tillför 
mer resurser eller kompetens till förskolan framstår som ytterst oklart. Det kommer inte att ställas några sär-
skilda kunskaps- eller utbildningskrav på förskoleassistenter. På måndag morgon går du till jobbet som outbil-
dad personal och på måndag eftermiddag går du hem som förskoleassistent. Att döpa om outbildad personal till 
förskoleassistenter har inte ett dyft att göra med hur förskolan ska organiseras för att ge våra minsta medborgare 
den bästa starten på sitt livslånga lärande.
   Enligt förslaget ska förskoleassisternas arbetsuppgifter "kunna vara att förbereda inför måltider och utfl ykter, 
sköta viss städning och att öppna och stänga då det är färre barn på plats. Det ska ge barnskötare och förskol-
lärare större möjligheter att arbeta direkt med barnen och planera verksamheten”. FSO:s uppfattning är att det 
kan och gör de redan i dag utan att kallas för förskoleassistenter. Rent krasst handlar det om Potemkinkulisser*. 
Den svenska förskolan behöver stora satsningar i form av fl er anställda, mindre förskoleenheter och schyssta 
arbetsvillkor för både barn och vuxna, men i stället ska problemen lösas med att de som saknar ”relevant utbild-
ning” ska döpas om till förskoleassistenter.
   Mimmi von Troil, vd FSO

   * Potemkinkulisser = bedrägliga skönmålningar som är avsedda att dölja en bedrövlig verklighet.


