
Över 10.000 läsare!

Fortsatt hög anslutning till vaccinationsprogrammet 

Förskolebarn väljer vinnarbok

   17 maj 2019

   Folkhälsomyndigheten följer löpande anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och 
förekomsten av de sjukdomar som omfattas. Årets uppföljning visar att över 97 procent av alla tvååringar har 
vaccinerats inom programmet, som omfattar skydd mot totalt nio sjukdomar.
   Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemo-
philus infl uenzae typ b (Hib) mycket sällsynta i Sverige. Invasiva infektioner med pneumokocker var under 
2018 på en fortsatt låg nivå bland barn under 2 år.
   - Även antalet fall av kikhosta minskade totalt sett något jämfört med året innan. Viktigt är att antalet smittade 
bland spädbarn har fortsatt att minska, och var under 2018 det lägsta sedan 2014, säger Adam Roth som är chef 
för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.
   Risken för att smittas av mässling i Sverige är mycket låg tack vare att vaccinationstäckningen varit hög 
under många år. Mässlingsfall förekommer dock ändå ibland, eftersom sjukdomen fi nns kvar i andra länder. 
Sammanlagt rapporterades 43 mässlingsfall i Sverige under 2018, varav 18 smittades utomlands.

   Boken Minifakta om hajar av den norske författaren Peter Bejder har 
vunnit Förskolebarnens litteraturpris, som instiftades av ILT Inläsnings-
tjänst under Bokmässan 2018. Tävlingen började med 30 böcker utvalda 
utifrån kriterier som genre, läsålder, ämnesbredd och uttryck. De fem 
böcker som fi ck fl est röster gick vidare till en andra röstningsomgång, 
som sedan resulterade i en vinnande bok. 
   Cirka 6.000 förskolebarn har engagerat sig i Förskolebarnens litteratur-
pris, och 312 motiveringar från förskolor runt om i landet skickades in. 97 
av dem röstade på Minifakta om hajar vilket blev toppnoteringen för en bok. 
Den vinnande motiveringen skickade sin från förskolan Västra Tuvevägens 
Förskola i Göteborg: ”Vi vill vara fria som hajar. De är kungar i havet och 
bestämmer över allting. Vi älskar att titta på dem när de simmar. Vi är inte 
rädda för dem för de är snälla om vi inte stör dem.”
   Juryn motiverade valet av Minifakta om hajar med orden: “Barnens moti-
vering är kraftfull och poetisk med mycket känsla – vi i juryn kunde riktigt 
höra barnensröster! Gruppen har upplevt boken tillsammans med alla sina 
sinnen, de har intebara lärt sig fakta om hajar utan lever sig också in i hur
det är att vara en haj som simmar i havet. I motiveringen visar barnen ock-
så elegant och konkret utifrån sitt perspektiv hur boken väckt tankar om att 
visa hänsyn till djuren.” 
   Bokens författare och förskolan med den vinnande motiveringen belönas med 10.000 kronor vardera.



Avhandling om barns infl ytande i förskolan

Debattartikel i Dagens Samhälle:

Hitte på-titlar stoppar inte personalbristen i förskolan

   Alla barn i förskolan skall ha reellt infl ytande över verksamheten enligt förskolans läroplan. Tidigare studier 
visar att arbetet med barns infl ytande ofta innefattar individuella förmågor som att verbalt uttrycka en åsikt, gö-
ra olika val samt förstå konsekvenser av dessa val. Detta riskerar att exkludera förskolebarn i åldern ett till tre 
år. Syftet med denna avhandling är att utveckla fl er förståelser av de yngsta barnens infl ytande i förskolan. Ge-
nom observationer av en förskoleavdelning har fokus riktats mot det barnen söker sig till i miljön i förskolan.
   Kristin Ungerberg vid Karlstads universitet visar i sin avhandling Flytande infl ytande - Affektiva relationer 
mellan barn och miljön i förskolan hur infl ytande kan förstås kollektivt där både mänskliga och ickemänskliga 
aktörer relaterar med varandra och blir delaktiga i det som sker. Det blir därmed inte intressant att förlägga in-
fl ytandet till en individ i sig själv. Infl ytande lyfts även fram i relation till barnens både kreativa och nyskapande 
samt upprepande och upprätthållande relationer med miljön i förskolan. Pedagogernas respons till barnens rela-
tioner bemöts med att bromsa upp men också genom att tona in barnens kroppsliga uttryck vilket förstås som en 
möjlighet för barns infl ytande.
   (Skolporten)

   Runtom i landet ökas barngruppernas storlek för att täcka upp för bristen på utbildade pedagoger. Och för att 
lösa personalbristen skapas titlar och benämningar som döljer det faktum att de anställda saknar rätt utbildning.
   I Göteborg råder en enorm brist på utbildade pedagoger inom förskolan. Kommunen behöver anställa 3.000 
förskollärare och lika många barnskötare och Göteborg får allt svårare att klara de mest elementära kraven på 
en förskola (Dagens samhälle 29/4). Barnens utbildning blir lidande och på många håll i landet ökas barngrup-
pernas storlek för att täcka upp för bristen på utbildade pedagoger.
   Lösningen som hittills har använts är att kommunerna bygger stora förskolor, barnfabriker, där hundratals 
barn ska tillbringa sina dagar. För att slippa besvärliga diskussioner om barngruppernas storlek används begrepp 
som "hustal", "hemvist" eller "enhet" i stället för avdelning, som ju annars är det vedertagna begreppet. Sett i 
det perspektivet är det inte så konstigt att regeringens och Skolverkets satsning på mindre barngrupper bara har 
fått marginella effekter.
   För att lösa bristen på utbildade pedagoger vill man nu i Göteborg införa begreppet "förskoleassistent", en 
tjänst för outbildad personal som enligt förslaget ska "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".
   Det handlar alltså inte om att tillföra kompetens eller utbildad personal, utan man vill ersätta begreppet "out-
bildad personal" med något man anser låter bättre. Dessutom slipper man tillföra några extra resurser. Detta är 
emellertid inte unikt för Göteborg. I fl era kommuner har man redan infört nya tjänster som "outbildad förskol-
lärare" eller "förskollärare med kommunal behörighet" för personer som anställs som förskollärare, men som 
saknar förskollärarlegitimation.
   Kommunerna skapar inget annat än potemkinkulisser. Man skönmålar och skapar en bild av att alla vakanta 
tjänster har tillsatts. Men outbildad personal, oavsett vad den kallas, kan inte på något sätt lösa bristen på legi-
timerade förskollärare och utbildade barnskötare.
   Dessutom uppstår ytterligare förvirring i hur man jämför kvaliteten mellan offentliga och fristående förskolor. 
Kommunerna tycks ha möjlighet att döpa tjänster till vad de vill, medan de fria förskolorna har att rätta sig efter 
de vedertagna begreppen: förskollärare, barnskötare och outbildad personal. Hur skulle kommunerna ställa sig 
till begrepp som exempelvis FSO-förskollärare eller förskollärare med FSO-legitimation?
   Att arbeta i förskolan med våra minsta medborgare ska handla om en vilja att vara med och forma framtiden. 
Hitte på-benämningar döljer inte den enorma brist på utbildad personal som råder, oavsett om förskolan är kom-
munal eller fristående. Låt oss kalla saker vid deras rätta namn och i stället använda vår kreativitet till att hitta 
gemensamma och hållbara lösningar som gör jobben i förskolan lockande. Vi måste få fl er engagerade männis-
kor som söker sig till förskolan.
   Mimmi von Troil
   vd FSO



Många stadsbarn har bristfällig bild av naturen

Uppror samlar tusentals demonstranter

Har du funderingar kring GDPR?
https://www.fso.se/gdpr.html

Gratis förskola i Japan för att öka barnafödandet

YRGO förlänger ansökningstiden

   - Ju mer barn identifi erar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i 
framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.
   Matteo Giusti säger att han i sin forskning kombinerar hållbar design av städer och miljöpsykologi. Detta för 
att förstå hur vi ska designa städer så att människor kan känna samhörighet med naturen och få de psykologiska 
värden som krävs för att skydda den.
   Han menar att vi nu skapar städer där många barn saknar möjlighet att kunna vara utomhus i en miljö som 
inte är steril, eller designad bara för människor. Städer där de inte har förutsättningar att lära sig uppskatta och 
bli bekväma i naturen.
   - Det fi nns hos alltför många barn en fullständig saknad av erfarenhet av naturen och där naturen blir skräm-
mande, säger Matteo Giusti.
   Matteo säger att nyckeln är att få de unga att förstå naturens hemligheter och att vi, för att göra det möjligt, 
måste designa städer där upplevelser i naturen återkommer som rutiner i barnens naturliga miljö.
   - Vi måste lämna stor plats till naturen i våra städer, så att vi kan se och uppleva naturen i vardagen, vi be-
höver bli medvetna om hur mycket naturen och dess ekosystemtjänster betyder för oss.

   Förskoleupproret väntas i morgon lördag samla tusentals demonstranter som tillsammans med Lärarmarschen 
kommer att gå från Sergels torg till Mynttorget i Stockholm. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Kom-
munal kommer att delta vid marschen.
   “Vi, förskollärare, fritidspedagoger, lärare och barnskötare vill inte att nedskärningar drabbar barn och 
elever. Resultatet blir att vi jobbar allt hårdare. I det långa loppet kommer det att innebära att nedskärnin-
garna drabbar hela samhället, där lärar- och barnskötaryrket förlorar i attraktivitet till följd av allt sämre 
arbetsmiljö. På grund av dessa besparingar får barn och elever inte den omsorg och det stöd de behöver av 
utbildad personal.”, skriver bland annat initiativtagarna för Förskoleupproret och Lärarupproret i en debattar-
tikel i Aftonbladet.

   Japan har beslutat att göra förskoleutbildning gratis i ett försök att öka barnafödandet i landet. Förra året hade 
landet den största minskningen av befolkningen sedan mätningarna inleddes 1899. Förslaget om att göra för-
skoleutbildning för barn mellan tre och fem år gratis röstades i april igenom i det japanska underhuset och på 
fredagen godkände även överhuset förslaget, skriver Japan Times. Från och med oktober kommer utbildningen 
bli gratis för alla barn och för låginkomsttagare kommer även barnomsorg för barn upp till två år göras gratis.
   – Den fi nansiella bördan av utbildning och barnuppfostran väger tungt på unga personer, och blir en fl askhals 
för dem att föda och uppfostra barn, sade landets premiärminister Shinzo Abe på torsdagen enligt Japan Times.
   (Dagens Nyheter)

   Högre yrkesutbildning Göteborg, YRGO, förlänger ansökningstiden för utbildningen Specialistutbildad barn-
skötare med inriktning språkutveckling, som bygger vidare på grundutbildningen till barnskötare. Utbildningen 
riktar sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om barns lärande och språkutveckling för att kun-
na utveckla arbetssätten i förskolan och de pedagogiska metoderna. Det nya datumet för ansökan är den 20 juni.
   För mer information och anmälan, gå till:
https://yrgo.se/utbildningar/pedagogik/specialistutbildad-barnskotare-med-inriktning-sprakutveckling/



Nästa FSO-Nytt kommer den 31 maj!

Därför vill FSO att tillsynen
fl yttas till Skolinspektionen

290 kommuner = 290 egna tolkningar av lagar och regler

Oj, har det kommit lagänd-
 ringar? Det visste vi inte!
   Kommunpolitiker i maj om ägar-
   och ledningsprövningen av fria 
   förskolor som infördes vid nyår.

            Hörde att kommuner skall tvingas 
  skriva ett beslut till varje aktör. Detta kan anses
som onödigt administrering och mail bör vara tillräck-
ligt tills någon vill överklaga beslut. DÅ kan man 
skicka särskilt beslut till just den aktören.
               Kommunal tjänsteman om skollagens krav på
               hur beslut ska utformas.

  I år har vi ännu inte beslutat om er-
sättningsbelopp till interkommunala och 
fristående verksamheter då vi haft både 
sjukskrivningar och nyrekryteringar.
         Småländsk kommunpolitiker
         tror sig stå över skollagen.

Informationen till förskolorna 
om bidragsbeslut läggs ut 
på kommunens hemsida.
Västsvensk kommun går emot kravet på 
individuella besked om bidragen.

Nej, de får inte besvärshänvis-
ning men det kommer att ske 
från och med nästa gång som vi 
skickar ut besluten.
En och annan kommun lär sig att följa lagen.


