
Över 10.000 läsare!

Färre söker till lärarutbildningarna

Tungt kriminellt belastad man arbetade inom barnomsorgen

Snart dags igen!

   20 september 2019

   Universiteten och högskolorna satsar på olika sätt för att locka fl er till lärarutbildningarna. Ändå minskade 
antalet antagna i höst, och till hälften av utbildningarna fanns ingen konkurrens alls om platserna.
Trots detta avråder lärosätena från en stor, resurskrävande reform.
   Situationen är i stort sett densamma i hela landet. Statistik som Universitets- och högskolerådet (UHR) tagit 
fram åt TT visar att det totala antalet antagna till alla typer av lärarutbildningar minskade till 13.831 denna höst, 
från förra höstens 13.995. På förskollärarutbildningen minskade antalet antagna med 243 till 3.014 studenter.
Minskningen är marginell, men problemet är att det behövs en mycket stor ökning i stället.
   Behovet är så stort som 23.700 nya lärarstudenter årligen, har Skolverket och Universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) bedömt. Årets tillskott (inklusive vårantagning, minus antagna som aldrig dyker upp) kan skattas till 
cirka 15.000. Det saknas alltså mer än 8.000 nybörjare.
   (TTela/TT)

   En kriminellt belastad man fi ck under drygt två års tid jobba som barnskötare på en förskola i Stockholm. 
Under tiden dömdes mannen för fl era grova brott – och nyligen mördades han. Mannen, som var i 20-årsåldern, 
hade kopplingar till ett kriminellt nätverk.
   - Det är helt förfärligt. Vi vill inte ha den typen av måltavlor i våra verksamheter, säger skolborgarrådet Lotta 
Edholm (L).
   Den unga mannen som jobbade som barnskötare hade året innan anställningen dömts för ringa narkotikabrott 
och innan dess för olaga hot. Men ingen av dessa domar fanns på det registerutdrag som han lämnade till kom-
munen vid anställningstillfället.
   För enligt lag är det bara allvarligare brott som exempelvis mord, sexualbrott eller grov misshandel som kom-
mer med i utdraget.
   Under sin tid som barnskötare begick mannen fl era allvarliga brott. I en källare som mannen hade tillgång till 
hittade polisen förutom en automatkarbin också fl era pistoler, stora mängder kokain, digitalvågar, plastpåsar 
och stulna mopeder.Han dömdes för narkotikabrott och vapenbrott.
   Trots detta kunde mannen fortsätta att arbeta som barnskötare eftersom domstolarna inte har någon skyldighet 
att meddela arbetsgivaren sina domslut.
   Det här får skolborgarrådet Lotta Edholm att reagera.
   - Jag tror att man borde fundera på om domstolen skulle ha en sådan skyldighet inom vissa yrken, till exempel 
när det gäller barn, och där det kan ha bäring på verksamheten, säger hon.
   (Sveriges Radio P4 Stockholm)

   Rikskonferensen för rektorer i förskolan den 23 april 2020 och FSO-dagen den 24 april 2020 - två dagar 
sprängfyllda med seminarier, spännande möten, nya idéer, eftertanke och skratt, och inte minst god mat!
   Anmälningstiden börjar den 15 oktober på FSO:s hemsida!



Kris på förskola i Göteborg
– föräldrar uppmanas hålla barnen hemma

Behöver din förskola rådgivning eller utbildning? Maila FSO på info@fso.se!

   Föräldrar på en förskola i Göteborg uppmanas hämta sina barn tidigare eller inte lämna sina barn alls – på 
grund av vikariebrist.
   När Emmelie Hederskog skulle lämna sitt barn på förskolan Torpagatan 20 under fredagen satt en lapp uppe 
som uppmanade föräldrar att inte lämna sina barn alls eller hämta dem tidigare. Detta på grund av att det varit 
svårt för förskolan att få fram personal. Tidigare har föräldrar även fått sms med samma uppmaning.
   - Man blir ju stressad som förälder. Att man hela tiden måste tänka ”jag kanske behöver åka hem i dag för att 
ta hem mitt barn”, säger Emmelie.
   Yvonne Börjesson, rektor för Torpa område 1 i Härlanda, säger att det är sjukdom bland personalen under 
vissa perioder på året som ställer till det. I vanliga fall brukar man fl ytta personal från andra förskolor i områ-
det, men även de var drabbade av sjukdom.
   - I vissa perioder på året så blir många sjuka samtidigt, och då är det svårt att få bemanningen att räcka till, 
säger Yvonne Börjesson.
   Efter SVT Nyheter Västs rapportering om personalbristen i förskolan har fl era förskollärare och föräldrar 
skrivit till SVT och bekräftar bilden om att det är kris i förskolan.
   ”Hela dagen har jag gått med ångest inför morgondagen. Börjar kl 6 imorgon och slutar kl 19. Det är tufft 
med inskolningar och sjuka kollegor. Jag går sönder! Och barnen mår dåligt!” skriver en av förskollärarna.
   Och så här skriver signaturen ”Förskollärare” om personalsituationen:
   ”Vår chef är också bedrövad. Hon gör allt hon kan, men det fi nns inga resurser. Vi har inte råd att ringa vika-
rier. Vi får inte. Det tar stopp. Vi får välja mellan att gå in i väggen eller säga upp oss.”
   (SVT Nyheter Väst)

   Besparingar, den enorma bristen på utbildade förskollärare och barnskötare och barn 
som vistas allt längre dagar på förskolan, förhållanden som blir allt vanligare både i 
Göteborg och i resten av landet, pekar tydligt på att den svenska förskolan befi nner sig 
i kris. Kostnaderna för nedskärningarna påverkar inte bara personal som ”går sönder”, 
utan får långsiktiga effekter på barnen. Ständigt nya vuxna eller brist på vuxna kan ska-
da barns anknytningsförmåga, och många barn och höga ljudnivåer skapar stress både 
hos barn och vuxna. Problemen fl yttas sedan vidare till skolan när barnen blir äldre. Det 

är hög tid att våra beslutsfattare förstår att för att nå ett samhälle med trygga barn och vuxna måste satsningarna 
göras tidigt, redan när barnen i förskolan tar sina första steg på sitt livslånga lärande. Sådana satsningar ger 
långsiktigt positiva effekter i resten av utbildningskedjan. Det är hög tid att sluta med det industriella tänket när 
det gäller våra minsta medborgare - sluta att bygga barnfabriker! Det går inte att effektivisera ”produktionen” 
inom förskolan som man gör i industrin. Sluta med en kvartalsekonomi som för tankarna till stora börsbolag, 
och förstå att det handlar om ett grundläggande uppdrag - det är kommunal kärnverksamhet. 
   De kommunala besparingarna får naturligtvis effekter även på FSO:s medlemmar som får sänkta bidrag. Små 
idéburna verksamheter saknar de stora rörelsmarginaler som vinstdrivande koncerner har. Ett föräldrakoopera-
tiv kan inte, och vill inte, som exempelvis Academedia lägga ner verksamheten i en kommun för att barnpengen 
är för låg. Kooperativet väljer att driva vidare, trolla med knäna, tills både personal och föräldrar går under på 
grund av arbetsbelastningen. Att en kommunal förskola väljer att stänga på grund av personalbrist är inte en 
möjlighet för en fristående förskola. Konsekvensen av en sådan stängning blir en omedelbar riktad tillsyn och 
troligen beslut om föreläggande - av samma kommun som har stängt den egna förskolan på grund av personal-
brist. 
   Det är hög tid för våra politiker, oavsett om det är kommun eller riksdag, att ta sitt ansvar mot våra minsta
medborgare och satsa på förskolan och en likvärdig sådan. Ett första sådant steg är att fl ytta all tillsyn till Skol-
inspektionen. Det andra är att inse att förskoleverksamhet måste få kosta. Det lönar sig i längden och därmed 
måste man öppna den kommunala plånboken och försäkra sig om att våra barn får den trygga, nyfi kna och 
glada förskoletid de har rätt att få.
   Mimmi von Troil, vd FSO



Misstänkta islamister kopplas till förskolor

Oro kring ny vikariepool på förskolan i Göteborg

Politisk diskussion kring namnförslag på förskola

   Göteborgs förskolenämnd stoppade nyligen ett familjedaghem, för att verksamheten hölls hemma hos en per-
son som spridit radikala budskap i sociala medier.
   Tidigare i vår har Göteborg stoppat två ansökningar från en man som nyligen suttit i förvar på uppdrag av 
Säkerhetspolisen. Mannen, som kopplas till våldsbejakande extremism, ville starta en förskola med fyra avdel-
ningar.
   Samtidigt är ett föräldrakooperativ med verksamhet i fl era kommuner under utredning – bland annat efter att 
en styrelsemedlem tagits i förvar av Säpo, skriver Aftonbladet.
   (Sveriges Radio Ekot)

   Alla vikariepooler på förskolan och i grundskolan slås samman till en och samma i Göteborg från och med 
oktober. Men det fi nns en stor oro hos personalen inom förskolan.
   SVT Nyheter Väst har i veckan uppmärksammat vikarieproblematiken inom förskolan i Göteborg där föräl-
drar uppmanas hämta sina barn tidigare och där pedagoger vittnar om att de går på knäna när vikarier är svåra 
att få in.
   - När vi får vikarier fi nns det många gånger ingen kompetens. Det känns som att de inte ens vet varför de är 
här, säger förskolepedagogen Erica Hafström på förskolan Salsavägen 47 i Angered.
   Bland personalen på förskolan i Angered fi nns det en oro över den nya stora vikariepoolen.
   - Jag hoppas att man får ett antal vikarier i ett och samma område. Inte nya personer varje gång. Att barnen lär 
känna dem och vi lär känna dem, säger Erica Hafström som berättar om både stressade och avtrubbade barn i en 
miljö där nya ansikten blir vardag.
   Elisabet Nord är förvaltningschef på förskoleförvaltningen.
   Har ni på något sätt tänkt att utbilda de som nu ingår i vikariepoolen så att personalen slipper lära upp varje 
gång?
   - Vi har redan tagit fram ett webbmaterial. Jag hoppas de använder det, säger Elisabet Nord.
   Men kommer vikarierna få någon annan utbildning än ett webbmaterial?
   - Nej, inte initialt. Vi är inte där ännu utan försöker nu lösa organisationen, men det låter bra, kanske att vi gör 
det framöver, säger Elisabet Nord.
   Vad tänker du om farhågorna att det blir olika vikarier hela tiden med den nya poolen?
   - Jag har inte hört talas om dem men vårt mål är att det inte ska bli på det sättet, säger Elisabet Nord.
   På förskolan i Angered är Erica Hafström och hennes kollegor hoppfulla men tveksamma om vikariepoolen 
kommer förbättra bemanningssituationen.
   - Ska jag vara ärlig så tror jag inte det. Det lovas så mycket och ändringar görs men det blir ändå aldrig bättre, 
säger Erica Hafström.
   (SVT Nyheter Väst)

   Vad den nya förskolan i Årjäng ska heta har kommit upp i diskussion. Oppositionen anser nämligen att det 
gamla förslaget Regnbågen är för politiskt laddat.
   Oppositionens namnförslag till förskolan är istället Källan. Jonas Ås är kristdemokratisk oppositionspolitiker 
och han anser att namnet förknippas med en politisk symbol som är olämplig att ha som namn till en förskola.
   - Barn som kan få negativt av det här hemma och bli negativt påverkade, det är dem vi måste ta hänsyn till, 
säger Jonas Ås.
   Daniel Schützer, socialdemokratiskt kommunalråd i Årjäng, tycker däremot att om nu namnförslaget kopplas 
till en politisk symbol så är inte det något negativt.
   - Det har blivit den mest använda symbolen för mänskliga rättigheter, och kan man inte ställa upp på det, då 
tycker jag man är lite snett ute, säger Daniel Schützer.
   (Sveriges Radio P4 Värmland)



Nästa FSO-Nytt kommer den 4 oktober!

Med FSO:s rabattavtal 

Hygienartiklar 5000 kronor 4 000 kronor 

Pedagogiskt 
material 

6000 kronor 
4 200 kronor 

Utan rabattavtal 

Cyklar 

5000 kronor 

4 250 kronor 

2 000 kronor 

2500 kronor 

Digital 
dokumentations-

plattform 
2 000 k

Totalt: 14 450 kronor 

Totalt: 18 500 kronor Skillnad: 4 050 kronor 

FSO:s alla ramavtalspartners
- här kan du som är FSO-medlem spara stora pengar!

   När den kommunala ekonomin blir sämre och dina bidrag minskar - genom ditt medlemskap i FSO har du 
möjlighet att köpa en lång rad varor och tjänster som passar just dig i förskolan. Bland mycket annat kan du här 
hitta specialsydda försäkringslösningar, lånegarantier, företagshälsovård, vikarier, IT-upplägg och en lång rad 
andra produkter och tjänster med rabatter som spänner mellan 10 och hela 60 procent!
   På medlemssidorna på FSO:s hemsida hittar du alla våra avtalspartners och du kan enkelt se vilka förmåner 
företagen erbjuder och hur stora rabatter de ger. Vi lovar att du kan spara stora pengar på att titta på våra avtal 
innan du handlar. Rätt utnyttjade kan du snabbt tjäna in medlems- och serviceavgifterna till FSO!
   Här nedan kan du se alla våra avtalspartners och också ett exempel på hur mycket du kan tjäna bara vid några 
få inköp.


