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Insatser redan i förskolan 
– nu stärks arbetet mot hedersförtryck i Västerås

FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Alltför många förskollärare hinner inte med sitt jobb

   15 november 2019

   Tidigare har arbetet för att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck varit koncentrerat till 
grundskolorna i Västerås. Men i nya handlingsplanen fi nns insatser redan i förskolan.
   - I den undersökning vi gjort efterfrågar förskolorna bland annat mer kunskap om könsstympning, berättar 
Issis Melin, Västerås stad.
   På uppdrag av de tre pedagogiska nämnderna har barn- och utbildningsförvaltningen utrett hur arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck kan stärkas i skolvärlden i Västerås.
   I den nya handlingsplan som tagits fram kompletteras de insatser som redan görs inom grundskolan – som ut-
bildningsinsatser, föreläsningar och arrangemanget Hederscupen i futsal – med insatser även för förskolan och 
gymnasieskolan. Förhoppningen är bland annat att stärka samverkan mellan skolformerna och samla expertisen.
   - Nu tar man ett gemensamt grepp om frågan för att tillsammans stärka arbetet mot hedersrelaterat våld, säger 
Issis Melin, skolkurator och sakkunnig inom Västerås stad.
   Tillsammans med utbildningsledare och verksamhetschefer inom de tre skolformerna har Issis Melin, som är 
skolkurator och Västerås stads expert på området bland annat kartlagt behovet av kunskap, insatser och åtgärder 
genom en enkätundersökning i verksamheterna.
   Det fi nns också en handbok som utvecklats tillsammans med socialtjänsten som nu reviderats.
   - Den ska implementeras i verksamheterna. Vi kommer också att komplettera den med ett särskilt avsnitt som 
gäller förskolan, berättar Issis Melin.
   Handlingsplanen gäller till och med 2022.
   (SVT Nyheter Västmanland)

   Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmäl-
ningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. FSO:s befatt-
ningsutbildning för rektorer i förskolan omfattar tio heldagar och börjar i oktober 2020 i Stockholm.
   Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.
   För mer information och anmälan, gå till FSO:s hemsida:  https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   Inför de stundande avtalsförhandlingarna har Lärarförbundet gjort en enkät bland sina medlemmar om lön, 
arbetstid och arbetsmiljö. Av de mer än 1.000 förskollärarna som svarade på enkäten var det sex av tio som sva-
rade att de inte tycker att tiden räcker till. Bara en procent tyckte att tiden räcker mer än väl.
   I mindre kooperativa verksamheter axlar dessutom många av förskolechefer utöver sitt chefsansvar även den 
pedagogiska rollen som förskolelärare vilket leder till minskat tidsutrymme, visar enkätsvaren.
   De tre främsta orsakerna till den höga arbetsbelastningen var enligt enkäten administration/dokumentation, 
extra anpassning av barnens undervisning och hantering av särskilda stöd samt större barngrupper.



Sunda vanor ska få förskolebarn att må bättre

Kurs i ägar- och ledningsprövning och skollagen

Obligatorisk språkförskola väcker många frågor

   Nu ska Blekinge läns förskolebarn bli friskare genom projektet Grunda sunda vanor.
   Linda Håkansson som är barnhälsovårdssamordnare på Region Blekinge berättar att undersökningar visar 
att bara 33 procent av landets fyra-åringar rör sig så mycket som de skulle behöva för en god hälsa under sin 
förskoletid.
   - Sett till hela landet så har Blekinge fl est treåringar med karies, vilket är en markör för ohälsosamma matva-
nor och otillräcklig tandborstning, säger hon också.
   I projektet kommer fokus att vara lekfulla rörelsevanor, mer fysisk aktivitet och bra mat och dryck för barnen.
   Det ska även tas ett nytag i samtalen som redan i dag fi nns inom barnhälsovården och ju äldre barnen blir 
desto mer kommer de vara delaktiga i samtalen.
   Tanken är att alla Blekingekommuners förskolepersonal nu ska erbjudas fortbildning de närmaste två åren och 
först ut är Karlshamn.
   (Sveriges Radio PR Blekinge)

   FSO erbjuder en skräddarsydd heldagskurs för rektorer och huvudmän i fria förskolor. Ur innehållet denna 
heldag: (Ny) lagstiftning; Ägar- och ledningsprövning; Vad innebär det för huvudmannen? Vilka krav ställs 
och hur kan huvudmannen säkerställa att kunskapen fi nns och är tillräcklig? Rektor i förskolan - Är uppdraget 
detsamma som förskolechefens? Krävs det en rektorsutbildning? Vem kan vara skolchef?

   Torsdag 16 januari 2020 kl 08.30-17.00 i Karlstad.
   Onsdag 12 februari 2020 kl 08.30-17.00 i Sjöbo.

   För mer information och anmälan:  https://www.fso.se/agar-ledningsprovning-skollagen.html

   Angelägna frågor står i fokus när utredaren Lotta Edholm har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till 
ett ökat deltagande och bättre språkutveckling i förskolan. Den del som rör ”rätt till obligatorisk språkförskola” 
för nyanlända barn från tre års ålder väcker fl era frågor.
   Rätt eller skyldighet att delta?
   Redan i dag har alla barn mellan tre och fem år rätt till allmän förskola. Språkförskolan är tänkt att ha samma 
omfattning, minst 15 timmar i veckan. En viktig fråga är om förskolan kan och bör vara obligatorisk just för 
gruppen nyanlända barn, utan att det riskerar att bli en form av diskriminering. Hittills har vårdnadshavarnas 
valfrihet varit en viktig del i lagstiftningen kring förskola. Det här förslaget tycks alltså gå i en annan riktning. I 
debatten hör vi redan förskjutningar, blir det obligatoriskt att delta eller ”bara” obligatoriskt för kommunen att 
anordna?
   Vad ligger i begreppet språkförskola?
   I direktiven nämns att språkförskolan ska vara en del av den vanliga förskolan men att det ska fi nnas ”särskild 
tid avsatt för svenskundervisning”. Dock kan nyanlända barn från olika förskolor behöva samlas i särskilda 
språkförskolegrupper, om de är spridda över för många olika förskolor och barngrupper. Men just en sådan 
spridning kan vara positiv för barnens språkutveckling eftersom små barn har en fantastisk förmåga att lära sig 
språk om de vistas i en rik språkmiljö. Förskollärarnas och barnskötarnas kompetens är central, men det blir 
svårare när alla barn i gruppen är nybörjare i det svenska språket. I socioekonomiskt utsatta områden har också 
en hög andel av personalen ofta bristande kunskaper i svenska.
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/32n429G
   (SKL:s Skolbloggen)

Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller någon 
annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!
Maila till info@fso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.fso.se.



Nästa FSO-Nytt kommer den 29 november!

Internationellt intresse för övningsförskolor

USA får sina första naturförskolor

Slängd mat kartläggs i kommunerna

Sparförslaget: Låt förskolebarnen gå i skift

   Den 31 oktober besökte en fi nsk delegation Mälardalens högskola, MDH, för att lära sig mer om högskolans 
förskollärarutbildning och dess lyckade koncept med övningsförskolor. Besöket är en del av Finlands nationella 
satsning för att utveckla och förbättra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
   I Finland fi nns det idag övningsskolor för grund- och gymnasielärare men inte på förskollärarutbildningen. 
Finlands undervisningsministerium har gett universitetet Åbo Akademi uppdraget att leda och driva projektet 
att bygga en övningsförskola och ett övningsförskolenätverk. Bakgrunden till besöket är att MDH såväl i in-
terna utvärderingar som av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), fått gott betyg och omdöme från studenter och 
handledare gällande övningsskolekonceptet. Här lyfts särskilt den goda samverkan MDH har med övningsför-
skolorna fram.
   - Det är jätteroligt att de är intresserade av vår modell för den verksamhetsförlagda utbildningen inom för-
skollärarprogrammet, säger Jessica Götberg, VFU-ansvarig för lärarutbildningen vid MDH.
   Konceptet med övningsförskolor och skolor syftar till att höja kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning genom att den koncentreras till färre skolor. På en övningsskola eller övningsförskola fi nns det en 
hög koncentration av lärarstudenter, förskollärarstudenter och handledarutbildade handledare. Det gör att stu-
denternas VFU blir en central del av den dagliga verksamheten på övningsskolan eller övningsförskolan. MDH 
har sedan start haft med alla skolverksamheter, såväl förskola som skola.

   Delstaten Washington i USA är först ut med ett federalt program för en amerikansk motsvarighet till de svens-
ka naturförskolorna. De amerikanska förskolorna kommer att vara baserade på lek och på barnens egna önske-
mål och ska betona vikten av relationer, nyfi kenhet, utforskning och lagarbete. Det nya förskoleprogrammet 
skapas efter att forskningsrapporter har visat att små barn blir allt mer stressade och deprimerade och behöver 
komma ut i naturen, bort från smarta telefoner och läsplattor.
   (qz.com)   

   För första gången kartläggs hur mycket mat som går till spillo i storköken på svenska förskolor, skolor och 
äldreboenden.
   Enligt Livsmedelsverket slänger var och en av oss i Sverige någonstans kring 45 kilo mat och dryck när vi är 
hemma varje år. Men hur mycket som slängs vid offentliga lunchmatsalar är mer oklart.
   När det lagas mat, serveras och framförallt när det ätits klart i våra offentliga lunchmatsalar uppstår ett mat-
svinn, det vill säga mat slängs i onödan. För att ta reda på hur mycket har Livsmedelsverket nu i höst skickat ut 
en enkät om matsvinnet till måltidsansvariga vid Sveriges alla kommuner.
   - Att slänga mat i onödan blir dåligt både för miljön, klimatet och för plånboken eftersom det har tagit resur-
ser i anspråk: allt från att maten odlats till att den transporterats och gjorts till livsmedel. Så det är jätteviktigt 
att få bukt med att vi slänger alldeles för mycket mat i dag, säger Karin Fritz som är projektledare för regerings-
uppdraget för minskat matsvinn vid Livsmedelsverket.
   (Sveriges Radio Vetenskapsradion)

   Utbildningsnämnden i Norrköping måste sänka verksamhetskostnaderna med hela 60 miljoner nästa år.
   Bland annat undersöker politikerna möjligheten att dela upp förskoledagen i två delar där barnen får gå antin-
gen på förmiddagen eller eftermiddagen.
   - Det handlar om att man använder lokaler och personal på ett mer effektivt sätt men vi behöver mer informa-
tion för att kunna ta ställning för eller emot, säger Socialdemokraten Kikki Liljeblad, ordförande i Utbildnings-
nämnden.
   (Sveriges Radio P4 Östergötland)


