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Skolinspektionen underkänner Stockholms stads bidragsbeslut
- beslutet kan få genomslag på kommuner i hela landet

Pressmeddelande från FSO:

Rektorer i förskolan får bättre tillgång till fortbildning

   9 augusti 2019

   Skolinspektionen konstaterar efter en anmälan från FSO, på uppdrag av förskolan Verbala Stigar i Stockholm, 
att Stockholms stad har fattat beslut om bidrag till fristående förskolor på fel sätt och vid fel tidpunkt. Skolins-
pektionens beslut kan leda till att ett stort antal kommuner i hela landet tvingas se över sina rutiner för bidrags-
beslut till fristående huvudmän.
   FSO anmälde Stockholms stad till Skolinspektionen för att ha fattat för sena beslut om de årliga kommu-
nala bidragen. Enligt skolförordningens 14 kap 1§ ska besluten om bidrag till enskilda huvudmän fattas före 
kalenderårets början. Bidragen ska också vara individuellt utformade för varje enskild huvudman. Skolinspe-
ktionen går nu på FSO:s och förskolans linje och förelägger Stockholms stad att vidta åtgärder för att ändra sina 
beslutsrutiner. 
   - Vi välkomnar Skolinspektionens beslut, som vi anser är väl underbyggt och helt i linje med de lagar och 
förordningar som gäller de fristående förskolornas verksamhet och som kommunerna i landet har att rätta sig 
efter, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   - Vi vet genom våra årliga kommunundersökningar att ett mycket stort antal kommuner gör exakt likadant 
som Stockholms stad, det vill säga fattar sena – eller mycket sena – beslut, ibland så sent som i maj eller juni, 
och det är inte heller ovanligt att kommuner fattar bidragsbeslut ”i klump”, alltså att man fattar beslut för 
samtliga fria huvudmän i kommunen samtidigt och inte individuellt som lagstiftningen kräver. Skolinspektio-
nens efterlängtade beslut kan alltså få återverkningar i kommuner i hela Sverige, och då kan äntligen många 
av FSO:s medlemmar ges skäliga förutsättningar att med god framförhållning och ekonomisk förutsägbarhet 
bedriva sina verksamheter, säger Mimmi von Troil.
   Tilläggas kan att förvaltningsrätten i Göteborg har underkänt Göteborgs stads beslut om bidragen till 
fristående huvudmän.
   - Det är inte förvånande, eftersom Stockholm och Göteborg har utformat sina beslut på liknande sätt, säger 
Mimmi von Troil.

   Från och med den 1 juli har det pedagogiska ledarskapet i förskolan stärkts genom att förskolechefer numera 
benämns rektorer och omfattas av den statliga rektorsutbildningen. Nu har regeringen dessutom beslutat att ge 
rektorer för förskolor tillgång till samma fortbildningsinsatser som rektorer i skolan.
   Även biträdande rektorer och personer med motsvarande ledningsfunktion ges tillgång till fortbildningsinsat-
serna.
   - Ett tydligt ledarskap är avgörande för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i förskolan. Genom fortbild-
ningen får rektorer i förskolan verktyg att utveckla sitt pedagogiska ledarskap och stärka kvaliteten i verksam-
heten, säger utbildningsminister Anna Ekström.
   För att göra innehållet i befattningsutbildningen än mer relevant för förskolans och skolans värdegrund och 
kunskapsuppdrag har regeringen dessutom beslutat att byta fokus på en av utbildningens tre delkurser. Kursen 
som tidigare fokuserade på mål- och resultatstyrning riktar nu i stället in sig på styrning, organisering och 
kvalitet.
   Förordningsändringarna träder i kraft den 15 augusti 2019.



Förskolebarn ska få digitala armband

...men tidigare förskolechef tveksam till försöket

Förskolechefen anlitade makens fi rma för julfesten

Undervisning i förskolan

   Norrköpings kommun kommer under hösten att testa att sätta digitala armband på barn på en förskola som 
bland annat kan varna vid frånvaro.
   Det var Norrköpings Tidningar som var först ut med nyheten om att digitala armband ska användas.
   Norrköpings kommun har köpt in armband för 35 000 kronor som ska testas på en förskoleavdelning med 12 
till 15 barn. Armbanden är utrustade med blåtandsteknik som skickar en signal till personalen om barnen går 
utanför förskolans område.
   Testet är en del av ett av arbetet för att förbättra närvaron på förskolan och upp till gymnasiet. Förutom att 
varna om ett barn skulle rymma så kommer det också hjälpa till med administrationen när det kommer till från-
varo.
   - Det här är en innovationsprodukt som fi nns på marknaden som vi vill testa för att se vilka funktioner vi är 
intresserade av, säger utbildningsdirektör Sofi e Lindén.
   Exakt på vilka fl er sätt armbandet kan användes på kommer att testas under pilotprojektet.
   När testet är avklarat i slutet av hösten kommer det beslutat ifall det ska utvecklas och börjas att användas av 
fl er förskolor.
   (SVT Nyheter Öst)

   I Norrköping ska 15 förskolebarn till hösten får armband med GPS-sändare som informerar lärarna vart de är. 
Det får den före detta förskolechefen Marie-Louise Forsberg att fråga om personalen nu kommer kunna bespa-
ras bort.
   Den nya metoden för att hålla ordning på förskolebarnen kan dock bryta mot dataskyddsförordningen 
(GDPR) enligt Datainspektionen. I den ges barn och unga ett särskilt skydd, och att ha GPS-armband på barnen 
skulle innebära ett slags övervakning, vilket Datainspektionen är kritiskt mot.
   Marie-Louise Forsberg är före detta förskolechef på Ödeborgs förskola i Färgelanda. Hon reagerar med blan-
dade känslor när hon hör om den nya metoden som ska testas i Norrköping.
   - Min spontana reaktion var "men gud, ska detta verkligen behövas". Det kan vara en hjälp för personalen att 
veta var barnen är för vissa, medan andra tycker att vi inte ska ha så stora barngrupper att vi inte kan hålla koll 
på dem, säger Marie-Louise Forsberg.
   (SVT Nyheter Öst)

   Förskolechefen ordnade med julfest för personalen på den egna makens bolag. Makens faktura för kalaset 
skickades sedan till stadsdelen i Västra Göteborg för betalning.
   - Det är jag som är chef och jag har ju valt ställe utifrån hur jag fått dem presenterade för mig, säger Birgitta 
Lindgren-Karlsson – i dag kommunpolitiker i förskolenämnden.
   Det var förrförra julen, i december 2017, som förskolepersonalen på en förskola i stadsdelen Västra Göteborg 
bjöds på en efterlängtad julfest. Men festlokalen blev inte något ställe i närheten. Förskolechefen hade valt ut 
ett ställe på andra sidan stan, ute på Hisingen: hennes egen makes bowlingrestaurang. 
   - Det är anmärkningsvärt, säger Annika Andersson, tillförordnad stadsdelsdirektör i Västra Göteborg.
   Enligt stadens regler ska inte tjänstemän ens försätta sig i en situation där det kan komma att misstänkas att 
dennes relation påverkar ett beslut, inköpsbeslut eller annat.
   - Det är en så allmän kännedom kring detta att det borde alla veta. Inte minst chefer, säger Annika Andersson.
   (GT/Expressen)

   Begreppet undervisning har förts in i förskolans reviderade läroplan, Lpfö 18. Skolverket har på sin hemsida 
samlat information om undervisning i förskolan enligt den reviderade läroplanen. Du hittar informationen här:
   https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/undervisning-i-forskolan



Nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

Skolverket förtydligar I - om rektorsutbildning

Skolverket förtydligar II - om rektor/skolchef

Missa inte FSO:s kurs om förskolans Läroplan 18!

“ Citatet

APL-platser för barnskötare

   Regeringen har beslutat att införa ett nytt statsbidrag för att stärka och stimulera språkutvecklingen i svenska. 
I år tillförs 100 miljoner kronor för ändamålet.
   För de barn som inte går i förskolan, och aldrig eller mycket sällan möter svenska språket i hemmet, kan för-
skolan ge bättre möjligheter till att utveckla svenska språket. Kommunerna kommer att kunna använda statsbi-
draget till insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan. Bidraget ska även kunna användas för språkut-
vecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt.
   - Förskolan har stor betydelse för barns språkutveckling, särskilt för de barn som inte pratar svenska hemma. 
Genom att stärka det språkutvecklande arbetet i förskolan kan barn få mer jämlika förutsättningar inför skol-
starten, säger utbildningsminister Anna Ekström.
   Förordningen, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, träder i 
kraft den 15 augusti 2019.

   Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer för förskolan som är anställda efter 1 juli 2019. De ska på-
börja sin utbildning inom två år efter tillträde. De som var verksamma som förskolechef den 1 juli 2019 omfat-
tas inte av obligatoriet. Det gäller även vid byte av arbetsgivare.

   Det är inte närmare reglerat vem som kan utses till skolchef. Det är huvudmannen som avgör vem i organisa-
tionen som ska ha den rollen. Det fi nns inget som hindrar att samma person är till exempel både rektor och 
skolchef.

   Från den 1 juli 2019 gäller Läroplanen för förskolan 2018. Vad skiljer den reviderade läroplanen från den 
som gällde innan? Hur ska vi tänka i vårt arbetslag för att arbeta med de nya målen? Måste vi göra om hur vi 
gjort tidigare? Det är tydligt skrivet i den reviderade läroplanen vem som har ansvar för vad, men inte hur vi i 
verksamheterna ska tänka kring vårt arbete och vem som ska göra vad.
   FSO:s uppskattade föreläsare Camilla Lindgren och Tuula Torro från förskolan Verbala Stigar rätar ut 
frågetecknen vid två föreläsningar den 4 och den 7 oktober i Göteborg.
   Här hittar du mer information om kursen och om hur du anmäler dig:
   https://www.fso.se/Kurs-omrevideradLaroplan18.html

Hedda 3 år: ”Jag tycker om farfar Lasse,     
             men jag tycker om godis också”

   Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL (arbetsplatsförlagt lärande) för elever i Göteborg 
som läser det gymnasiala yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan, Programmet för Hälsa, 
vård och omsorg. Samordningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se.

   APL-platser behövs till följande veckor i höst:

   Vecka 38-41 – elevsöket öppnar 19 augusti (v 34)
   Vecka 42-46
   Vecka 47-50

   Svarsblankett Ht19 APL Barn- fritidsprogammet ped/Programmet för hälsa- vård och omsorg hittar du här:
   https://bit.ly/2KmdsxJ



Nästa FSO-Nytt kommer den 23 augusti!

Religiösa förskolor kan få skärpt tillsyn

Varnar för digitala verktyg i förskolan

   Nya, skärpta regler är att vänta för de religiösa friskolorna. Regeringens utredare Lars Arrhenius är beredd att 
föreslå tuffare tillståndsprövning – en prövning som även ska omfatta de cirka 200 religiösa förskolorna.
   Under de senaste åren har fl era allvarliga problem i religiösa friskolor uppmärksammats. Skolinspektionen 
har kritiserat att elever inte fått undervisning i sex och samlevnad, att pojkar och fl ickor hållits åtskilda och att 
lärare jämställt Bibelns skapelseberättelse med evolutionsteorin. Elever har också vittnat om att de övertalats att 
delta i de på pappret frivilliga bönestunderna.
   - Frivilligheten är viktig och den tycks inte alltid vara garanterad. Det handlar ju om barns rätt att kunna utöva 
sin religion – men också att kunna säga nej, säger Lars Arrhenius i en TT-intervju.
   Lars Arrhenius, jurist med lång erfarenhet av barn- och elevrättsfrågor, har som regeringens utredare besökt 
ett tiotal konfessionella friskolor. Han har talat med elever men också med skolledare och skolhuvudmän. Sam-
talen har bekräftat Skolinspektionens bild av att det fi nns problem i vissa ägarled.
   - En del uttalanden från huvudmän uppfattar jag stå i strid med skollagens värdegrund, det vill säga med res-
pekt för de mänskliga rättigheterna, människors lika värde, jämställdhet och solidaritet, säger han.
   Lars Arrhenius vill inte ge exempel på fördömande eller diskriminerande uttalanden eller namnge berörda 
huvudmän, men konstaterar att problemen fi nns i både kristna och muslimska friskolor. Han har landat i att 
Skolinspektionens ägarprövning, som i dag fokuserar på ekonomi och kompetens, måste utökas med en skriftlig 
försäkran från ägare och ledning att agera efter skolans värdegrund.
   - Skollagen är väldigt tydlig med att eleverna ska lära sig om mänskliga rättigheter och de grundläggande 
demokratiska värderingarna. Vill man driva skola i Sverige får man vara beredd att följa de reglerna, säger Lars 
Arrhenius.
   Med ett sådan försäkran blir Skolinspektionens mandat också tydligare, fortsätter han.
   - Med strängare krav vid tillståndsgivningen blir det lättare för Skolinspektionen att inspektera skolorna uti-
från värdegrunden. Jag har fått intrycket att Skolinspektionen tidigare inte fokuserat så mycket på detta.
   (Svenska Dagbladet)

   Från och med den första juli är det obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan. Detta har fått barnläkare och 
barnpsykologer att höja kritiska röster. En av dem är Jörgen Landehag, barnläkare och barnneurolog, som varit 
verksam i 30 år.
   – Man inför digitala verktyg för barn som inte ens har lärt sig gå, men vi vet ingenting om hur det påverkar 
dem i framtiden. Detta är ett gigantiskt experiment på små barn, säger han till BLT.
   Även barnpsykologen Kerstin Kruber och barnhälsovårdsöverläkaren Sofi a Hellerfeldt håller med honom. De 
tre är kritiska till att små barn ska använda skärmar och att man inte tillfrågat experter inom barnmedicin och 
psykologi. Enligt Sofi a Hellerfeldt är det först nu man börjar se effekterna av digitala hjälpmedel på små barn.
   Det fi nns inte mycket forskning på området än, men det fi nns studier som visar negativa effekter på utveck-
lingen av små barns hjärnor. Bland annat kan sämre inlärningsförmåga och sämre koncentration kopplas till 
mängden skärmtid.
   - Finmotorik och därmed öga-hand-koordination hör ihop med den kognitiva utvecklingen och fi nmotoriken 
blir kraftfullt sämre ju mer skärmtid man har. Den utvecklas inte alls genom att svepa med fi ngrarna på skärmar, 
säger Jörgen Landehag.
   Dessutom ska skärmanvändningen gå ut över den sociala förmågan. Barn går ofta iväg med surfplattan och 
får inte samma sociala interaktion som man får när man läser högt ur en bok för dem, menar kritikerna.
   Skolverket och förskolepedagoger understryker att de digitala verktygen endast ska vara ett komplement, men 
det tycker Jörgen Landehag är oroväckande. Detta för att surfplattor och telefoner stimulerar hjärnans belöning-
scentrum, barn kan helt enkelt bli beroende – precis som vuxna.
   - De digitala verktygen riskerar att ta tid från leken och det är lek som små barn drivs av. De lär sig med hela 
kroppen och utvecklas när alla sinnena är med. Som att till exempel klappa en ko, att känna pälsen under fi n-
grarna och samtidigt se dess storlek, säger han till BLT.
   (Aftonbladet)


