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10-årig grundskola - förskoleklass försvinner

...men förslaget får kritik från Lärarförbundet

   4 oktober 2019

   Regeringen och samarbetspartierna C och L har kommit överens om att grundskolan ska bli tioårig. Utbild-
ningsminister Anna Ekström (S) hoppas att reformen ska leda till att elever får bättre förutsättningar att nå kun-
skapsmålen i läroplanen.
   - Det är en omfattande förändring som kräver noggrann utredning, säger Anna Ekström.
   Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna L och C avsatt 190 miljoner för fortbildningsinsatser i 
budgeten 2021.
   Man använder pengarna för att vidareutbilda personal i förskolan så att fl er blir behöriga att undervisa enligt 
läro- och kursplanen för de lägre årskurserna.
   - Utifrån exempelvis resultaten i Pisaundersökningen är det tydligt att fl er elever behöver längre tid än i dag 
att utvecklas för att nå målen i grundskolan, säger Anna Ekström.
   - Vi vill också att man inför nya kunskapsmål redan under det första året där man tittar på elevernas förmåga 
att läsa och förstå enklare texter, säger Roger Haddad, som är Liberalernas skolpolitiska talesperson och vice 
ordförande i utbildningsutskottet.
   Det har tidigare funnits fl era motioner i riksdagen om att införa en tioårig grundskola, som den socialde-
mokratiska regeringen sagt nej till. Hösten 2018 svarade den istället med att göra förskoleklassen obligatorisk.
   (Dagens Nyheter/Svenska Dagbladet)

   Lärarförbundet kritiserade på Instagram regeringens förslag om 10-årig grundskola och skrev att det var oan-
svarigt i en tid då av enorm lärarbrist. ”Det är att underkänna förskollärarnas kompetens”, skrev Lärarförbundet.
   - Vi har ju tryckt på hela tiden. Vår inställning har redan från början varit, när det talats om en tioårig grund-
skola, att förskoleklassen är suverän, som den är utformad i dag. Man plockar kompetenser från utbildade för-
skollärare, som är specialister på 6-åringars utveckling och sätt att lära sig med grundlärare som är tydliga i äm-
neskunskaper. Vi vill helst ha kvar förskoleklassen på det sättet. Jag förstår inte riktigt syftet med detta förslag 
eftersom förskoleklassen blev obligatorisk förra året. Vi har ju redan en 10-årig skolplikt där man systematisk 
kan bygga på barnens kunskaper, säger Pia Rizell på Lärarförbundet till Lärarnas tidning.
   Men nu är har regeringen och C och L kommit överens och det verkar vara ett faktum att det blir 10-
årig grundskola. Är ni fortfarande emot?
   - Vi har försökt att påverka politikerna att ha kvar den i nuvarande form, dels på grund av dess tydliga brygga 
mellan förskolan och skolan men framförallt med tanke på den lärarbrist vi har i dag. Om det nu blir, enligt 
januariavtalet, en 10-årig grundskola så är det jätteviktigt att det är arbetsgivaren som står för fortbildningen så 
att lärarna får den kompetensutbildning man har rätt till för att bli behörig.
   Men nu är har regeringen och C och L kommit överens och det verkar vara ett faktum att det blir 10-
årig grundskola. Är ni fortfarande emot?
   - Vi har försökt att påverka politikerna att ha kvar den i nuvarande form, dels på grund av dess tydliga brygga 
mellan förskolan och skolan men framförallt med tanke på den lärarbrist vi har i dag. Om det nu blir, enligt 
januariavtalet, en 10-årig grundskola så är det jätteviktigt att det är arbetsgivaren som står för fortbildningen så 
att lärarna får den kompetensutbildning man har rätt till för att bli behörig.
   (Lärarnas tidning)



Många lämnar sjuka barn i förskolan

”Du ljuger om barngruppernas storlek, Stefan Löfven”

“... förskolans utmaningar förtjänar en sansad ton i debatten”

Här bedrivs både odling och djurskötsel på förskolan

   Hösten innebär för många att den ena smittan avlöser den andra, i alla fall om man är barn och går i skolan.
   Därför är det bra att hålla sitt barn hemma tills smittotiden är över – dock gör inte alla föräldrar det visar en 
undersökning.
   25 procent, var fjärde förälder, erkänner att de lämnar sitt barn på förskolan tidigare än karenstiden säger. Det 
visar en undersökning bland 500 föräldrar till skol-och förskolebarn som YouGov gjort, på uppdrag av hygien- 
och hälsoföretaget Essity.
   Samtidigt uppger föräldrar i undersökningen att de tycker att det viktigaste för att hålla nere smittspridningen 
är att hålla barnet hemma tills det är helt friskt. 40 procent bland de tillfrågade efterlyser bättre kunskap om 
smittspridning bland vuxna.
   - Några tips - utöver att hålla barnen hemma tills de är ordentligt friska – är att hålla naglarna korta, tvätta 
gosedjur och snuttefi lt ofta och göra handtvätt vid rätt tillfälle till en god vana. Tvål och vatten och att man 
sedan torkar händerna ordentligt är bland det mest effektiva för att minska smittspridningen, säger Jenny Loge-
nius, vid Essity i ett pressmeddelande.
   (Aftonbladet)

   Vi var många som höjde på ögonbrynen när statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring i 
riksdagen. ”Barngrupperna i förskolan har inte varit så små sedan 1992”, stod han där och påstod lite förnöjt. 
Men den verkliga situationen i Sveriges förskolor är faktiskt inget att skryta om. Det skriver Lärarförbundets 
ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Lärarnas tidning.
   ... av Skolverkets statistik framgår att andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 3 procenten-
heter sedan 2014 – det vill säga då Stefan Löfven tillträdde som statsminister. I dag har bara 4 av 10 anställda i 
förskolan en förskollärarexamen. Bristen på utbildade förskollärare gör att siffran lär fortsätta sjunka.
   Sanningen är att för stora barngrupper och för få utbildade förskollärare är vardagsmat i dag. Personalen har 
en stentuff arbetssituation, där många förskollärares hängivna arbete sker på bekostnad av den egna hälsan. Ar-
betsmiljöverket har pekat på att sjukskrivningarna bland dem som arbetar i förskola är bland de högsta av alla 
yrkesgrupper.
   (Lärarnas tidning)
   Läs hela artikeln här:  https://lararnastidning.se/du-ljuger-om-barngruppernas-storlek-stefan-lofven/

   Utbildningsminister Anna Ekström (S) går i en artikel i Lärarnas tidning i svaromål mot Lärarförbundets Jo-
hanna Jaara Åstrand, som bland annat hävdade att statsminister Stefan Löfven (S) i sin regeringsförklaring ljög 
om barngruppernas storlek.
   “Jag diskuterar gärna brister i statistiken, men förskolans utmaningar förtjänar en sansad ton i debatten. Skol-
verkets statistik visar att barngrupperna i förskolan har minskat kraftigt de senaste åren och inte har varit så små 
sedan 1992. Under åren 2015 till 2018 minskade den genomsnittliga barngruppen från 16,7 barn till 15,4 barn 
per grupp. Det är en positiv utveckling som visar att regeringens politik har haft effekt”, skriver Anna Ekström 
och fortsätter:
   “Förskolan förtjänar att vi för en saklig debatt om dessa utmaningar. Att beskylla regeringen för lögner hör 
inte hemma i en sådan debatt”.
   (Lärarnas tidning)

   FSO-medlemmen Smultronstället i Balsby utanför Kristianstad, fi ck i förra veckan besök av P4 Kristianstad, 
som gjorde ett inslag om förskolan med sakkunnig guidning av både pedagoger och - framför allt - barnen.
   Lyssna på inslaget här: https://t.sr.se/2ov90TO
   (Sveriges Radio P4 Kristianstad)

Programmen för FSO-dagen och Rikskonferensen för rektorer är klara!
Se längst ned i detta FSO-Nytt.



Ledningen bör informeras vid grova våldsbrott

Tiotusentals barn kan få gratis blöjor i förskolan

FSO:s unika rektorsutbildning 
- nu kan du söka till nästa år!

   Rättsväsendet bör informera skolledningen om en medarbetare begått grova våldsbrott. Det säger Sveriges 
Skolledarförbunds ordförande efter att en kriminellt belastad man arbetade två år inom barnomsorgen.
   Den unge mannen arbetade som barnskötare i drygt två år och begick under den tiden fl era allvarliga brott.
   Innan mannen anställde hade han dömts för ringa narkotikabrott och olaga hot – domar som inte fanns på det 
registerutdrag mannen hade lämnat in.
   Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, menar att det är viktigt att värna den per-
sonliga integriteten men anser att det bör fi nnas en gräns.
   - När det gäller grova våldsbrott tycker jag att rättsväsendet kan ge information om detta, för att säkerställa att 
rektor och ledning kan vidta åtgärder om så behövs, säger han.
   Domstolarna har i dag ingen skyldighet att informera om sina domslut och därför kunde mannen fortsätta sin 
anställning.
   (Sveriges Radio P4 Stockholm)

   Landets kommuner riskerar miljonkostnader när tusentals småbarnsföräldrar kan få slippa betala för blöjor i 
förskolan, detta efter en dom i förvaltningsrätten i Stockholm.
   Enligt förvaltningsrätten ska blöjor ingå i maxtaxan, enligt domen som kom nyligen. Domen är överklagad 
men om den ligger fast måste landets kommuner börja köpa in blöjor åt förskolebarnen.
   Bara för Karlskronas del så skulle det innebära en extra kostnad på två till tre miljoner per år. För Sölvesborg 
200.000 kronor mer. I Blekinge går grovt räknat 5.000 barn i förskolan och ungefär en tredjedel av barnen har 
blöja, skriver Sveriges Radio P4 Blekinge.
   I Solna måste blöjbarn ha med sig sina egna blöjor till förskolan. Men efter att förvaltningsrätten i Stockholm 
nu har slagit fast att blöjor ska ingå i maxtaxan måste Solna se över sin förskolebudget.
   - Vi lägger våra resurser på själva verksamheten, som förskolepedagoger. Då har vi väl sett blöjor som någon-
ting som man som förälder får stå för, precis som man får stå för regnkläder exempelvis, säger Anna Lasses (C), 
ordförande i barn- och förskolenämnden.
   Det var när Värmdö kommun upptäckte att en privat förskola i kommunen tyckte att föräldrarna själva skulle 
stå för blöjorna som de ville ha 30.000 kronor i böter av företaget.
   Men förskoleföretaget drev frågan till domstol. De menar att blöjor är att betrakta som barnets personliga 
tillhörigheter, som kläder. Förvaltningsrätten gav dock Värmdö kommun rätt och konstaterade att förskolor i 
kommuner där det fi nns maxtaxa inom barnomsorgen ska ge barnen blöjor, annars bryter de mot skollagen.
   Domen är nu överklagad till Högsta förvaltningsrätten. Skulle domen stå fast räknar Solna stad med att det 
skulle kosta mellan en halv och en miljon kronor att förse de cirka 1.500 blöjbarnen i de kommunala försko-
lorna med blöjor.
   (Sveriges Radio P4 Blekinge/P4 Stockholm)

   I september började FSO:s första befattningsutbildning 
för rektorer i förskolan. 35 rektorer från fria förskolor i hela 
landet får under hösten och vintern bland mycket annat en
rejäl duvnng i skoljuridik och ledarskap, systematiskt säker-
hetsarbete och kvalitetsarbete, och kommunikation och kon-
fl ikthantering.  
   Nästa års upplaga av FSO:s rektorsutbildning börjar i sep-
tember 2020 i Stockholm, och anmälningstiden öppnade 
den 1 oktober.
   För mer information och anmälan, gå till FSO:s hemsida: 
https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html



Nästa FSO-Nytt kommer den 18 oktober!

Förskolepersonal får skor betalda i Örebro

Så hjälper du barnet att hantera klimatoro

Älgbesök i förskola

   Anställda inom förskola och äldreomsorg i Örebro kommun ska få arbetsskor betalda av arbetsgivaren. Det 
politiska styret och Vänsterpartiet har bestämt att man ska lägga två miljoner kronor per år på satsningen.
   - Man tillbringar mycket av sin tillvaro på fötterna, säger Martha Wicklund (V).
   Ännu är det inte bestämt om kommunen ska köpa in arbetsskor eller om personalen ska få ett särskilt skobi-
drag att själva handla för.
   - Men det lutar mot en check som man kan utnyttja, säger Martha Wicklund, oppositionsråd för Vänsterpar-
tiet.
   - Det är en arbetsmiljöfråga. Står man i en sandlåda eller rör sig mellan hushåll i hemvården har skorna bety-
delse. Det fi nns en politisk poäng i att se det behovet, säger Kenneth Handberg, socialdemokrat och kommun-
styrelsens ordförande.
   Enligt Martha Wicklund är det en viktig feministisk fråga eftersom förskola och äldreomsorg är kvinnodomi-
nerade yrken, men hon förtydligar att män inom samma yrken självklart ska få ta del av samma satsning.
   - Vi åsidosätter inte någon. Men det fi nns många kvinnor inom välfärdsyrken som i dag har svårt att köpa 
skor, och det är en viktig del eftersom man tillbringar så mycket av sin tillvaro på fötterna.
   (SVT Nyheter Örebro)

   Barn är oroliga för klimatförändringarna. Det har de anledning att vara – FN:s senaste klimatrapport beskriver 
hur klimatförändringarna går snabbare än väntat. Haven blir varmare, ekosystemen rubbas, det marina livet på-
verkas, isarna smälter fortare, permafrosten tinar och sjukdomar och naturkatastrofer väntas öka.
   Läget är allvarligt, och det är de som är barn och unga vuxna i dag som kommer att få uppleva konsekvenser-
na. Frågan är hur barn ska kunna växa upp med sådana framtidsutsikter.
   Maria Ojala, docent i psykologi och forskare vid Örebro universitet, har undersökt hur äldre barn, tonåringar 
och unga vuxna känner inför klimatkonsekvenserna.
   - De känner oro. Inte i första hand för sig själva, utan för djur och natur och andra människor. Det är en slags 
moralisk, altruistisk oro, säger Maria Ojala.
   Alla känner förstås inte på samma sätt, förklarar hon. En liten grupp känner inte alls någon oro, medan det 
vanliga är att barnen och tonåringarna på något sätt oroar sig. Känslorna yttrar sig på olika sätt.
   - En del distanserar sig. Tänker på annat när klimatet kommer upp, eller gör något roligt för att slippa tänka på 
det. Andra försöker göra något för att bekämpa förändringarna, som att äta mindre kött eller att åka kollektivt, 
säger Maria Ojala.
   Att undvika ämnet är ingen bra strategi, barnens oro måste tas på allvar, det är både hon och psykologer som 
träffar barn överens om.
   - Vi kan inte mörka för barnen. De ser nyheter och löpsedlar, och alla känner till Greta Thunberg och läser om 
klimatet, säger Malin Valsö, barnpsykolog som arbetar med organisationsutveckling i skolan.
   Vuxna måste prata med barnen utifrån den kunskap som barnet har, förklarar hon. Den skiljer sig förstås åt 
beroende på ålder. Det gäller att möta barnen där de är.
   - Lyssna och svara på frågor, säger hon.
   (TT/Ttela)

   En älg hoppade i tisdags in genom fönstret på en förskola i Timrå, mitt under morgonsamlingen.
   - Det var glas överallt och en stor älg inne i lokalen. Både barn och vuxna blev förstås helt skräckslagna, och 
många grät. Ingen hade ju kunnat föreställa sig att något sådant här skulle hända. Det händer ju inte, säger fri-
tidsledaren Ann Ögren.
   - Som tur var var dörren till lokalen öppen så att älgen kunde rusa vidare. Ingen vet hur det hade slutat annars. 
Nu blev ju ingen skadad. Men barn och personal är naturligtvis chockade, säger fritidsledaren Micke Aronsson.
   Den panikslagna älgen hoppade därefter ut genom ett annat fönster i byggnaden och joggade iväg, till synes 
lättad och oskadd.
   (SVT Västernorrland)



Program
FSO:s Rikskonferens för rektorer i förskolan 2020 

Torsdag den 23 april 2020 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

Att leda utifrån hjärnans förutsättningar 
Som rektor i förskolan har du många bollar att hålla i luften, vilket kan vara en stor utmaning. Du har 
många beslut att fatta varje dag, med nya utmaningar och riktlinjer att ta ställning till samt interna 
behov och personligheter att hantera, motivera och leda. Ny vetenskap ger oss insikter i hur man 
effektivt hanterar utmaningarna med hjärnans förutsättningar i åtanke, genom att fatta bättre beslut, 
förbli lugn i pressade situationer, att leda och samarbeta effektivt samt att underlätta förändringar på 
arbetsplatsen. 

Här får du verktyg för hjärnsmarta tillvägagångssätt, vilket möjliggör mer produktivitet till följd 
av sunda tankesätt, prioriteringar och attityder. Detta inkluderar insikter i vad som stärker 
oss på jobbet och ger en större förståelse för hur vår hjärna reagerar på hot och belöningar. 
Detta är avgörande i till exempel förmågan att ge effektiv feedback och leda 
utvecklingssamtal med personalen som resulterar i positiv utveckling och förändring. 

Under dagen varvas föredrag, diskussionsgrupper och övningar som ger dig möjligheten att nå insikter 
som du sedan kan applicera i ditt eget ledarskap och arbete. 

Konferensledare är Charlotta Hughes, prisbelönt coach, författare, 
utbildare och föredragshållare med över 17 års arbetserfarenhet 
inom personlig utveckling. Charlotta älskar sitt yrke och hon har 
drivit sin firma Be Me Life Coaching sedan 2007, ursprungligen 
baserad i London och sedan 2013 på den svenska västkusten. Här 
lever hon ett aktivt familjeliv med engelske maken David och 
barnen Emilie, 9 år, och Henry, 4 år. Sociala aktiviteter, 
innehållande mycket lek med de små och diskussioner över god 
mat och dryck med de stora, förgyller regelbundet hennes och 
familjens liv! År 2013 vann Charlotta priset "Life coach of the year" i England och 2017 släpptes 
hennes första bok "What’s Your Excuse for Not Being More Confident?" genom ett engelskt förlag. 

PROGRAM:

Kl 08.30-09.45 Registrering på plan 2 (förmiddagsfika framdukat för deltagarna) 

Kl 10.00 Konferensstart 

Kl 12.30 – 13.30 Lunch 

Kl 15.30 – ca 16.00 Eftermiddagsfika (Charlotta bestämmer när fika är slut). 

ca 17.30 – 18.00 Slut 

Anmälningstiden öppnar den 15 oktober
Obs! Endast för medlemmar i FSO



Program FSO-dagen 2020 
Tema: 25 år i de minsta medborgarnas tjänst 

Fredag den 24 april 2020 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

08.00-09.00  Registrering

09.15-10.00  Inledningsanförande - Mimmi von Troil, vd FSO  

10.15-11.15 Årsmöte (mötesordförande Gordon Hahn, Coompanion) 

11.25-12.10   Seminarieblock 1  

- Lunch 1 
- Mimmi von Troil, vd FSO – FSO:s Kommunundersökning + FSO:s 25 års-jubileum
- Sozan Rahman, rektor förskolan Tigerungen – Min resa, min dröm till verklighet 
- Lars Melin och Åsa Nykvist, Advokatfirman Styrks – Kommunernas rätt att kräva 
                          information om styrelseledamöter 
- Helena Lindfors – De yngsta barnen i förskolan

12.20–13.05   Seminarieblock 2 

- Lunch 2 
- Mimmi von Troil, vd FSO – FSO:s Kommunundersökning + FSO:s 25 års-jubileum
- Sozan Rahman, rektor förskolan Tigerungen – Min resa, min dröm till verklighet 
- Lars Melin och Åsa Nykvist, Advokatfirman Styrks – Kommunernas rätt att kräva 
                          information om styrelseledamöter 
- Helena Lindfors – De yngsta barnen i förskolan

13.15-14.15   Seminarieblock 3 

- Linda Åhnbrink, YRGO – Barnskötarens specialistkompetens
- Helen Ängmo, GD Skolinspektionen – Ägar- och ledningsprövning i de fria förskolorna
- Karin Örnborg och Viktoria Åman, Universeum – Hållbar utveckling i förskolan
- Fredrik Malmberg, GD SPSM – Statens stöd för en tillgänglig skola – specialpedagogiskt  
           stöd gör skillnad!  
- Cecilia Hedström, leg dietist Central barnhälsovård – Är barnet laktosintolerant?  
                       Barnens mat och måltidsmiljö.

14.15-15.00 - Eftermiddagskaffe 

15.00-16.00   Seminarieblock 4 

- Linda Åhnbrink, YRGO – Barnskötarens specialistkompetens
- Helen Ängmo, GD Skolinspektionen – Ägar- och ledningsprövning i de fria förskolorna
- Karin Örnborg och Viktoria Åman, Universeum – Hållbar utveckling i förskolan
- Fredrik Malmberg, GD SPSM – Statens stöd för en tillgänglig skola – specialpedagogiskt  
           stöd gör skillnad!  
- Cecilia Hedström, leg dietist Central barnhälsovård – Är barnet laktosintolerant?  
                       Barnens mat och måltidsmiljö.

16.30-17.30 Avslutningsföreläsning 

Eva Funck, röstskådespelerska, TV-personlighet och dockmakare
Hål i huvudet – En dyslektikers uppväxt.

17.30-19.00 – Mingel 

Anmälningstiden öppnar den 15 oktober
Obs! Endast för medlemmar i FSO


