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Ulrika Abraham ny rådgivare på FSO!

Särskild utbildningssatsning i Karlstad

Efter sex års kamp – nu får förskoleupproret 
möta utbildningsministern

   18 oktober 2019

   FSO får fl er och fl er medlemmar och vi får allt fl er frågor och rådgivningar. Därför 
har FSO anställt Ulrika Abraham som ny rådgivare.
   Ulrika har jobbat som förskolechef på två FSO-förskolor, Pyramiden i Borås och 
Skogsbäret i Mölnlycke. Ulrika är utbildad förskollärare och har också läst det statliga 
rektorsprogrammet. Med Ulrika förstärker vi vår rådgivarkompetens både på verksam-
hets- och huvudmannanivå.
   Det är med stor glädje FSO välkomnar Ulrika till FSO-familjen!
   Du kan nå Ulrika på telefon 031-3099015 eller via mail ua@fso.se.

   På begäran genomför FSO en särskild utbildningssatsning den 16 januari 2020 i Karlstad. Föreläsarna Mimmi 
von Troil och Catarina Ranäng från FSO guidar deltagarna genom en heldag av bland annat ny lagstiftning, 
ägar- och ledningsprövning, rektors och skolchefs uppdrag samt information och diskussion kring tillsyn, bi-
drag och tilläggsbelopp samt, med koppling till ägar- och ledningsprövningen, tid för arbete kring arbetsmiljö 
och de lagar och förordningar som förskolan påverkas av varje dag.
   För mer information och anmälan:  https://www.fso.se/utbildning_karlstad.html

   Förskoleupproret som startade i Örebro 2013 kommer att träffa utbildningsminister Anna Ekström i slutet av 
oktober för att diskutera förhållandena inom förskolan.
   Under de sex år förskoleupproret existerat har man genomfört olika manifestationer, träffat utbildningsdepar-
tementets tjänstemän och pratat med tidigare utbildningsministern. Och nu efter många påtryckningar kommer 
de få träffa utbildningsminister Anna Ekström.
   - Vi kommer lyfta problemen som fi nns i förskolan och även komma med förslag på hur vi kan åtgärda dem. 
Vi vet vad som ska förändras för att det ska bli en bra pedagogisk verksamhet, säger Anki Jansson, initia-
tivtagare till Förskoleupproret.
   Ett av problemen är bristen på utbildad personal, både förskollärare och barnskötare. Andelen med förskol-
lärarexamen i Sverige har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014 och idag har bara cirka 40 procent en 
förskollärarexamen. I Örebro län är siffran något bättre med 44 procent.
   Det var för sex år sedan som förskollärarna Anki Jansson och Malin Hörlin startade Förskoleupproret under 
en temadag i Conventum i Örebro. Snabbt hängde många på och nu är man cirka 33.000 medlemmar i hela 
landet som tillsammans strider för bättre arbetsvillkor inom förskolan.
   (SVT Nyheter Örebro)



Barns integritet i förskolan

Forskare vill att barn ska få leka mer riskfyllt

Ny ramavtalspartner

Stockholms förskolor får lägsta höjningen på tio år

   Alla barn i förskolan ska få utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. De ska ock-
så få möjlighet att utveckla en medvetenhet om sin kroppsliga och personliga integritet. Skolverket har tagit 
fram ett nytt stödmaterial med förslag på hur du kan arbeta för att stärka barnens integritet i förskolan.
   Du hittar materialet här:  https://bit.ly/2IBfTu4

   Föräldrar måste låta sina barn ta risker och leka utomhus, annars hämmas deras utveckling. Det menar profes-
sor Mariana Brussoni.
   Barns rörelsefrihet och livslust står i fokus när forskare från hela världen samlas i Uppsala för att diskutera 
barns bästa i samband med samhällsbyggnad, och hur barn bäst utvecklas genom lek, utan att föräldrarna lägger 
sig i för mycket.
   - Föräldrar vill sina barn väl, men när vi säger ”stopp, var försiktig, gör inte det”, så uppfattar barnet att de 
inte är kapabla, får sämre självförtroende och mindre motståndskraft, säger professor Mariana Brussoni vid 
University of British Coloumbia i Kanada.
   Men frågan är då hur lätt det är att vara en modig förälder och ge sitt barn svängrum med en utbyggnad av 
städer där barperspektivet inte sätts främst.
   - Förtätning har fördelar, men det går ut över barn. Men skrubbsår är viktigt för barn i deras utveckling, säger 
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt vid Sveriges lanbruksuniversitet.
   (SVT Nyheter Uppsala)

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med Bayou AB som 
tillhandahåller TYRA-appen.
   Med TYRA kliver du in i den digitala världen utan att 
ändra ditt arbetssätt. Hantera din dokumentation och kom-
munikation på ett enkelt och digitalt sätt. TYRA är den 
marknadsledande appen med fokus på användarvänlighet.  
   Kom igång redan inom 24 timmar, och självklart får du 
hjälp med med service och support om du behöver det.
   Logga in på de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida så kan du läsa mer om TYRAs erbjudande till 
FSO:s medlemmar.

   Förskolan får den lägsta schablonhöjningen på tio år i Stockholms stad. Ändå betonar skolborgarrådet Lotta 
Edholm (L) livsviktiga hälsofrågor för små barn.
   - Men det är en stram budget, konstaterar hon.
   Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) inledde presskonferensen när budgeten presenterades med att 
påpeka att skatteintäkterna går ner, kostnaderna ökar och att äldre över 80 år kommer att vara 40 procent fl er 
2028. Hon framhöll också vikten av att fortsätta planeringen för att bygga förskolor och andra viktiga samhälls-
funktioner.
   Men en titt in i stadsdelsnämndernas förskoleverksamhet visar att höjningen av schablonanslaget inte ens 
höjs med 1 procent – den lägsta ökningen på tio år. Kostnaden för hela förskolan är cirka 5,5 miljarder kronor. 
Schablonen höjs med 54,9 miljoner. Normalt brukar schablonen inte understiga 2 procent.
   Schablonen är den summa pengar verksamheterna får ut för varje barn. Att man höjer varje år har att göra 
med att det sker ökade kostnader för lokaler, mat, material, och inte minst löner.
   - Den utvecklingen som många andra kommuner har haft länge når nu Stockholm. Därför satsar vi på kärnup-
pdraget, kunskap, trygghet och studiero, och att stötta de elever som har det största behovet av särskilt stöd, 
säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd.
   (Svenska Dagbladet)



Fler obehöriga lärare och förskollärare
ska kunna få examen genom VAL

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan

Forskare: ”Skärmtid kan vara bra för små barn”

Anmäl dig till FSO-dagen 2020!

   Det behövs fl er behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolan. I en promemoria som nu går på 
remiss lämnas förslag som syftar till att fl er obehöriga lärare och förskollärare samt barnskötare ska kunna nå 
en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL). Framför allt kommer 
betydligt fl er som i dag arbetar i förskolan att kunna studera till förskollärare inom VAL. Det skriver Utbild-
ningsdepartementet i ett pressmeddelande.
   VAL är en särskild satsning på bland annat vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk per-
sonal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare.
   Nu kommer det också att bli möjligt för barnskötare att studera inom VAL. I remisspromemorian föreslås 
att obehöriga förskollärare och barnskötare ska kunna läsa upp till 90 högskolepoäng inom VAL för att nå en 
förskollärarexamen.
   - Sverige behöver fl er kunniga lärare och förskollärare. Dagens regler har hindrat vissa sökande som har för-
utsättningar att tillgodogöra sig utbildningen att studera inom VAL. I förslaget som nu remitteras föreslås för-
ändringar så att fl er ska kunna nå en examen som lärare eller förskollärare genom VAL, säger Matilda Ern-
krans, minister för högre utbildning och forskning.
   Inom VAL fi nns också en kortare utbildningsväg för obehöriga lärare och förskollärare som har varit yrkes-
verksamma under minst åtta år och har sina ämnesstudier. Detaljerade behörighetskrav har dock hindrat kvalifi -
cerade sökande från att antas till utbildningen. I remisspromemorian föreslås nu att kraven ändras så att de som 
har förutsättningar att gå utbildningen också kan påbörja den.
   Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2020.

   Förskolan ska bidra till att bygga upp barns positiva framtidstro. Skolverket har tagit fram förslag på hur du 
kan arbeta med hållbarhet, hälsa och välbefi nnande tillsammans med barnen.
   Du hittar materialet här:   https://bit.ly/2M195bc

   Enligt Världshälsoorganisationen, WHO:s, nya riktlinjer från april i år ska barn under två år inte ha någon 
skärmtid alls och barn som fyllt två år bör inte sitta mer än en timme framför en skärm. Elza Dunkels, internet-
forskare och docent i pedagogiskt arbete, ger inte mycket för de råden.
   - Det där har de plockat ur en hatt. Det fi nns ingen forskning som stödjer sådana riktlinjer vad gäller tid. Det 
är onödigt alarmistiskt, säger hon.
   Enligt Elza Dunkels handlar WHO:s riktlinjer egentligen om stillasittande. I sina rekommendationer nämns 
även att barn inte ska sitta fastspända i till exempel en vagn eller en bärsele i mer än timme.
   - Jag är orolig att vi säger att det är skärmarnas fel när det i själva verket är en lång utvecklingslinje där vuxna 
kör mer bil, sitter hemma mycket i soffan och är inte ute och rör på sig så mycket. Då slipper man ta tag i det.
   I stället anser Elza Dunkels att skärmar faktiskt kan vara bra för småbarn, men att vuxna ska vara med.
   - Digitaliseringen är här – det är inte något vi kan välja. Vi måste vara med våra barn tidigt när de utvecklar 
sina strategier för att hantera det. Ju tidigare desto bättre.
   Många forskare som är mer tillåtande mot skärmtid påpekar att det har stor betydelse vad barnen gör med sin 
skärmtid, men Elza Dunkels vill helst inte prata om fi ntid och fultid framför skärmen.
   - Jag vill inte säga att skolarbete på skärm är bra, medan Youtube-videor är dåliga. Barn behöver inte bara lek 
och lära sig. De behöver vila också.
   (SVT Nyheter)

   Anmälningstiden till FSO-dagen och till Rikskonferensen för rektorer i förskolan har öppnat. För mer infor-
mation och anmälan, se FSO:s hemsida - www.fso.se. (Endast för medlemmar i FSO)



Nästa FSO-Nytt kommer den 1 november!

Blötlägg och koka baljväxter

Förskola arrangerade slagsmål för att motverka bråk

Sagor viktiga för barns språkutveckling

   Torkade baljväxter som bönor, ärtor och linser, innehåller många nyttiga ämnen men måste blötläggas och ko-
kas innan man äter dem. Det beror på att de naturligt innehåller lektiner. Ämnet kan ge illamående, kräkningar 
och diarré och har visat sig ligga bakom ett stort utbrott av matförgiftning på en skola i Skellefteå.
   - Att torkade baljväxter måste blötläggas och kokas innan man äter dem är gammal kunskap som kanske till 
viss del glömts bort. Men det är viktigt att påminnas om i dag när bönor, ärtor och linser används i fl er och fl er 
maträtter, säger Rickard Bjerselius, toxikolog vid Livsmedelsverket.
   Att äta obearbetade och färska, till exempel otillräckligt kokta, baljväxter kan orsaka illamående, kräkningar, 
diarré och magsmärtor cirka 1-7 timmar efter man ätit dem. Hur känslig man är varierar mellan olika personer 
men det är ovanligt med stora utbrott på grund av lektiner.
   - Baljväxter är bra och nyttig mat när man vill minska på mängden kött och äta mer grönsaker istället. Glöm 
bara inte att följa anvisningarna på förpackningar och i recept när det gäller blötläggning och koktid och av tor-
kade baljväxter.
   Spad från blötlagda bönor bör inte användas i matlagningen. Om det inte fi nns någon information om hur de 
torkade bönorna och ärtorna bör tillagas bör de blötläggas i minst 12 timmar, samt sköljas och kokas i minst en 
halvtimme.
   Bönor som säljs i burk eller tetra är redan tillagade och kan ätas direkt utan att blötläggas och kokas.

   En förskola i Texas i USA anklagas för att ha organiserat en “slagsmålsklubb”, där barnen uppmanades att 
slåss, med syftet att lära dem att det är fel att slåss och skada varandra.
   Det hela avslöjades när två smygtagna fi lmer skickades till en tv-station. Filmerna, som kallades “Kiddies 
Fight Club”, visar att barn parades ihop två och två och blev tillsagda att slåss.
   Förskolans rektor har i ett brev till föräldrarna medgett att det var ett misstag att uppmana barnen att slåss. En 
omfattande utredning av händelsen har tillsatts.
   (ABC Eyewitness News)

   Sagornas betydelse för barns språkutveckling kan inte överskattas. Den kunskapen ligger bakom projektet 
Språkstegen som vill göra det lätt för föräldrar att låna med sig en kasse med ålderssorterade sagor från för-
skolan.
   Barn lyssnar gärna till sagor. Den stora utmaningen är att få föräldrarna att läsa dem. Projektet Språkstegen 
vill göra det lite lättare för föräldrarna att komma igång.
   I dagarna arbetar biblioteket med att placera ut bokkassar på Olofströms förskolor. De är rosa för att synas när 
föräldrarna hämtar och lämnar sina barn och innehållet är en spännande åldersanpassad bokblandning.
   - Ja, varje kasse är märkt med vilken ålder som böckerna passar för, berättar språkpedagogen Ann-Mari 
Holmström. Det gäller att se till att första kassen ger mersmak om vi ska lyckas inspirera. 
   I projektet ingår också att förskolan kommer att bjuda in föräldrarna på en föreläsning om den viktiga högläs-
ningen.
   - Det gör jätteskillnad för barns språkutveckling om de får lyssna till sagor, berättar Ann-Mari Holmström. 
Om man får veta det kanske man blir mera motiverad att ta sig tid i vardagsbrådskan.
   Ann-Mari Holmström berättar också att barn aldrig är för små för att få höra på sagor. Den första boken delar 
därför BVC-sköterskorna ut när barnet är bara åtta månader. Det är en aktivitet som också ingår i projektet.
   - Nu väntar bibliotekarien Gunhild Gröndalen och hennes kollegor med spänning på föräldrarnas reaktioner.
   Projektet Språkstegen genomförs i Blekinge och Kronobergs län med medel från Statens kulturråd.
   (Blekinge Läns Tidning)


