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Förskolan prioriteras i Skapande skola

Firar 30 år och ny förskola

   31 maj 2019

   Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar 175 miljoner kronor till 
förskolor och grundskolor för nästa läsår.
   - Vi ser en positiv utveckling av Skapande skola där skolor och förskolor fortsätter att fördjupa sitt arbete 
inom olika konstområden. Möjligheten till barnens eget skapande ökar och blir en tydligare del i skolornas stra-
tegiska arbete med Skapande skola, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.
   Två exempel på förskolesatsningar fi nns i Värmland och Östergötland:
   I Vadstena knyts en bildkonstnär till tre förskolor för att erbjuda femåringar fördjupning i bildkonst. Tanken 
är att barnen tillsammans med konstnären och pedagogerna går på utställningar, beskriver och tolkar konstverk 
och arbetar med eget skapande på förskolan. Det fördjupande bildkonstarbetet kopplas till daglig språkutveck-
ling.
   I Karlstad har kommunen medvetet valt att söka pengar för ett färre antal förskolor i kommundelar med låg 
tillgång till kultur. Projektet startar med en teaterföreställning som barnen sedan jobbar vidare med tillsammans 
med en konstpedagog inom bild, foto och fi lm. Barnens egna fi lmer samlas ihop till en gemensam fi lmvisning.
   För elfte året fördelar Kulturrådet pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. 
I årets omgång sökte 30 fl er fristående för- och grundskolor bidraget jämfört med förra läsåret. Flera mindre 
kommuner som inte sökt de senaste åren har också återkommit. Eftersom förskolan har prioriterats får grund-
skolan inte lika mycket pengar som tidigare år. Men samtidigt prioriteras de kommuner som nu långsiktigt har 
börjat fördjupa sitt arbete med konstnärliga uttryck i skolan. Skapande skola har gått från att gälla högstadiet år 
2008 till att omfatta hela grundskolan. Sedan 2015 också förskolan. För andra året fördelas bidraget samtidigt 
till grundskolan och förskolan. 

   I mars för 30 år sedan öppnade Smultronställets för-
skola i Balsby utanför Kristianstad. Smultronställets fyra 
grundstenar är djur, lekpedagogik, forumteater och kost. 
Barn och pedagoger umgås dagligen med förskolans 
djur, som höns, får, getter, grisar och kaniner, och elva 
år i rad har Smultronstället fått utmärkelsen Skola för 
Hållbar Utveckling. När förskolan nyligen fi rade sitt 
30-årsjubileum passade ägaren Carina Hertrich på att 
också inviga sin alldeles nya förskola, Willandsgården, 
som har inspirerats av Pettson och Findus. Willandsgår-
den öppnade för inskolningar i mitten av mars, men den 
högtidliga invigningen - och 30-årskalaset för Smultron-
stället - hölls den 17 maj. Carina Hertrich och hennes 
man Pär klippte det blågula bandet. 
Foto: Sara Rhodin, Smultronstället.



Sverige får 4.770 nya rektorer

Mobila förskolor kan minska bristen på lokaler

   Den 1 juli får förskolechefer titeln rektor och omfattas därmed av den obligatoriska befattningsutbildningen. 
Men endast de som är nya i yrket efter att lagändringen har trätt i kraft kommer att omfattas av obligatoriet.
   De som redan arbetar som förskolechefer kommer alltså inte att behöva gå rektorsprogrammet – inte ens 
om de byter arbetsgivare. En annan praxis kommer med andra ord att gälla för förskolans chefer jämfört med 
skolans, som ofta har kommit att gå utbildningen i samband med att de bytt tjänst.
   - Så har man troligtvis gjort eftersom förskolecheferna är så många: 4.770 enligt vår statistik för 2017, säger 
Karin Améen, undervisningsråd på Skolverket.
   Enligt skollagen får förskolans rektorer ett år längre på sig att genomföra befattningsutbildningen, det vill 
säga fem år i stället för fyra.
   - Men det innebär inte att de kan läsa enligt en lägre studietakt, utan när de väl börjat på utbildningen är den 
på tre år.
   Förmodligen är det landets många fristående förskolechefer som lagstiftaren har haft i åtanke, resonerar Karin 
Améen. Dessa kan ha svårare att planera för sina studier eftersom de inte sällan även arbetar i barngrupp en 
eller ett par dagar i veckan.
   - Det fi nns inget undantag för dem som arbetar deltid, utan de omfattas av obligatoriet precis som andra, säger 
Karin Améen.
   Den nya lagen till trots är det inte nytt att förskolechefer går rektorsprogrammet. Cirka en femtedel av dagens 
verksamma förskolechefer uppskattas ha en rektorsutbildning i bagaget. Det som har krävts hittills har varit en 
vilja från huvudmannens sida, som står för kostnaden för skolledarens lön, resa och logi under utbildningen.
   Även fortsättningsvis kommer huvudmännen att kunna skicka sina redan verksamma förskolechefer på rek-
torsprogrammet, men Skolverket kommer att prioritera dem som omfattas av obligatoriet i första hand, berättar 
Karin Améen.
   - Som det ser ut nu har vi fått ett litet tillskott av pengar jämfört med hur många nya som troligtvis kommer att 
ansöka. Därför kommer vi med största sannolikhet att bli tvungna att säga nej till sökande, säger hon.
   Redan nu kan de se en ökning av antalet förskolechefer som går rektorsprogrammet. De utgör också en större 
andel av dem som går utbildningen; hela 25 procent under våren, vilket är det högsta någonsin.
   Biträdande rektorer får gå befattningsutbildningen. Kommer även biträdande förskolechefer att få göra det?
   - Ja. Vi gör en bedömning från fall till fall eftersom det varierar vad en biträdande förskolechef gör i dag. Ex-
empelvis agerar Uppsalas många biträdande förskolechefer i praktiken som förskolechefer, så de antas i mån av 
plats. Sedan fi nns andra som är närmast administratörer och de kommer längre ner i vår prioritering.
   (Chef&Ledarskap)

   Med den akuta bristen på lokaler till nya förskolor i Göteborg måste vi våga tänka utanför de traditionella ra-
marna. Ett sådant exempel kan vara mobila förskolor, skriver Moderaterna och Liberalerna i en debattartikel i 
Göteborgs-Posten.
   Förskolans syfte är att stimulera barns utveckling, lärande och erbjuda en trygg omsorg utifrån läroplan. Mo-
bila förskolor kan utgöra ett mycket bra komplement. I speciellt de centrala stadsdelarna har förskolor ibland 
mindre gårdar. Ofta fi nns parker och grönområden i närheten men innebär eventuell förfl yttning över högtrafi -
kerade gator och spårvagnsspår.
   I dag fi nns det ungefär 45 mobila förskolor i Sverige fördelade på 14 kommuner. Vi anser att man ska utveck-
la idén med mobila förskolor i Göteborg. Det fi nns i dag bara en mobil förskola i Göteborg. De pedagogiska 
vinsterna är naturligtvis viktigast, men kan man samtidigt lösa en del av bristen på förskoleplatser så blir det en 
vinn-vinn-effekt. Man kan använda några mobila förskolor för att klara tillfälliga beläggningstoppar som ofta 
uppstår på vårkanten.
   Mobila förskolor eller förskolebussar kan bli en bra dellösning på bristen av förskoleplatser, men det behövs 
även andra insatser. Genom att förskolan har samlats under den nya centraliserade Förskolenämnden, ser vi 
stora möjligheter att kunna ha ett mer förstärkt och sammanhållet samarbete med Lokalnämnden när nämnden 
nu har ansvaret för hela staden, skriver moderaten Anneli Rhedin och liberalerna Kristina Palmgren och Bo 
Andersson i Göteborg.
   (Göteborgs-Posten)



Svårt med läsning och berättande hos barn med autism

Kommunal kräver mer planeringstid för barnskötare

Bröt sig in i förskola – väcktes av polisen

   Barn med autism kan vara bra på att läsa ord för ord i en text, men samtidigt ha problem med att förstå vad 
de läser och återberätta innehållet. Forskning visar nu på vikten av utförlig språklig bedömning och uppföljning 
över tid för dessa barn.
   Barn med autism har svårigheter med kommunikation och samspel, och dessutom har många en sen språkut-
veckling. Samtidigt är det känt att språkförmågan hos barn med autism varierar rejält, allt ifrån de som inte talar 
alls till de som har ett för åldern välutvecklat språk.
   - Det är oftast språket som föräldrarna oroar sig först för, säger Emilia Carlsson, disputerad vid Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet, och legitimerad logoped vid Gillbergcentrum i Göteborg.
   I sin avhandling har hon studerat språkförmågan hos barn med autism. Hon utgick från en stor grupp barn 
som hade identifi erats via screening på sin barnavårdscentral och fått diagnosen redan vid två och ett halvt års 
ålder. Av dessa följdes 85 barn upp av logoped när de var sju-åtta år gamla och parallellt rekryterades en kon-
trollgrupp på drygt 100 barn utan autism via förskola och grundskola.
   Ungefär hälften av barnen med autism visade sig ha svårt med läsningen, medan omkring vart tredje barn läs-
te bra. En del barn med autism läste enstaka ord bra men hade svårt att förstå vad de läste, något som skulle 
kunna leda till att läsförmågan överskattas.
   Resultaten visade också att barnen med autism hade svårt med berättande. Deras berättelser var kortare och 
mindre komplexa, inte bara i jämförelse med jämnåriga utan också jämfört med yngre barn utan autism som låg 
på samma språkliga nivå.
   Förmågan att återberätta visade sig vara kopplad till både språklig förmåga, och till den visuella icke verbala 
förmåga som testades genom att de fi ck arrangera bilder i rätt ordning för att skapa ett logiskt händelseförlopp.
   Den aktuella forskningen visade en koppling mellan tidig språklig förmåga och senare läsförmåga. Barn med 
autism och god läsförmåga vid åtta års ålder hade en bättre språklig förmåga redan vid tre års ålder, medan bar-
nen som senare fi ck svårigheter med läsningen tidigt hade mer språkliga svårigheter.
   Att barn med autism får en utförlig språklig bedömning, och även följs av logoped över tid, beskrivs därför 
som en viktig faktor i vården och omhändertagandet av barnen.
   - Det är viktigt med ökad kunskap om hur läsning och berättarförmåga är kopplat till andra språkliga färdig-
heter för att kunna ge rätt stöd och insatser till barn med autism, konstaterar Emilia Carlsson.

   Kommunal vill att barnskötare får lika mycket planeringstid som förskollärare. Det är innebörden i två motio-
ner som röstades igenom på kongressen i förra veckan.
   ”Förbundsstyrelsen anser även att det är av största vikt att berörda medlemmar är delaktiga och har ett reellt 
infl ytande över den egna arbetstidsförläggningen, som även ska inkludera planeringstid”, skriver förbundssty-
relsen i sitt yttrande över motionen.
   (Kommunalarbetaren)

   En förskola på Kungsholmen i Stockholm utsattes nyligen för ett inbrott, en händelse som dessvärre inte är så 
ovanlig. Det märkliga i den här händelsen var att inbrottstjuven antingen blev väldigt trött av att göra inbrott,
eller också blev han sömnig när han såg de inbjudande sängarna och madrasserna i vilorummet, så han bestäm-
de sig för att lägga sig och vila en stund.
   Det bar sig inte bättre än att han somnade och han vaknade inte förrän polisen tyckte att han hade sovit länge 
nog. Personalen hade nämligen kommit till jobbet på morgonen och hittat den objudna gästen och då kallat på 
hjälp.
   Mannen fi ck i stället vila i arresten på polisstationen, och han är nu misstänkt för inbrott.



Nästa FSO-Nytt kommer den 14 juni!

Därför vill FSO att tillsynen
fl yttas till Skolinspektionen

290 kommuner = 290 egna tolkningar av lagar och regler

      I år har vi ännu inte beslutat om ersättnings-
belopp till interkommunala och fristående verksam-
heter då vi haft både sjukskrivningar och nyrekry-
teringar.
                   Kommunal tjänsteman som tror att skollagen rättar sig 
                  efter kommunens personalsituation.

Beslutet fattades i april (i år). Proces-
sen blev sen då den bygger på sam-
tal med den fristående skolan och 
dessa drog ut på tiden.
Smålandskommun skyller på förskolan för att 
   man är fyra månader sen med bidragsbeslutet.

Nej, de har inte heller 
frågat efter det.
Dalakommun på frågan om kom-
munen delger de fria förskolorna 
beslut om bidraget.

     Beslut fattas inte varje år.
     Pengen höjs med löne-
     ökningen bara.
      Mellansvensk kommuntjänsteman förklarar   
      hur kommunen resonerar när man fattar  
      beslut om bidrag.

Den information du eftersöker 
finns på vår hemsida. Där finns 
protokollsutdrag och informa-
tion om hur man kan överklaga. 
       Tjänsteman utan koll på lagen..


