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Förskolebarn skräms av buller – skyddas inte av lag

Snabba råd vid sällsynta diagnoser

   29 november 2019

   Skrik, skrap och främmande, obehagliga ljud. I Sverige omfattas skolbarn från sex år av arbetsmiljölagen – 
men inte yngre barn på förskolan.
   - För små barn upplevs högfrekventa ljud betydligt starkare än för vuxna, säger Kerstin Persson Waye, profes-
sor i miljömedicin.
   I dag regleras buller enligt lag – på arbetsplatser, i trafi ken och i skolan. Men en grupp som inte omfattas av 
några regler alls gällande ljudmiljö är den grupp som kanske är allra mest känslig – små barn under sex år.
   Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, började intressera sig för försko-
lors ljudmiljö i början av 2000-talet. Då fanns det så gott som ingen forskning kring huruvida små barn upple-
ver ljud annorlunda än vuxna.
   - När vi började besöka förskolor såg jag att barnen höll för öronen vid särskilda ljud, till exempel vid hög-
frekventa toner som när någon skrek högt, men också vid skrapande, skärande ljud; som när någon åt med 
bestick på en tallrik, säger hon.
   Senare har det som Persson Waye noterade bekräftats i studier: små barns axlar, huvud och öron är utformade 
annorlunda än vuxnas, vilket påverkar refl exerna kring hur ljud tas upp i hörselsystemet.
   I skolan gäller arbetsmiljölagen, som reglerar buller- och ljudnivåer för elever och personal, från och med 
förskoleklass. Det innebär att förskolebarnen i stort sett utgör den enda ”samhällsgrupp” som inte omfattas av 
lagen.
   - Det är väldigt märkligt att från och med förskoleklass anses det vara en arbetsplats, men inte under försko-
lan. Det fi nns många saker man kan ändra, andra sätt att utforma förskolor som skulle vara mer stödjande för 
barnens lärande, säger Kerstin Persson Waye.
   (Svenska Dagbladet)

   Att ta emot barn och elever med sällsynta diagnoser kan innebära sällsynta pedagogiska utmaningar. Vad in-
nebär det i förskolan eller skolan? Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Magnus Lennartsson ger 
rådet att tänka ur ett helhetsperspektiv och att ta reda på hur det ser ut för individen. Skaffa kunskap om diag-
nosen, var nyfi ken, kartlägg behov och satsa på goda relationer med barnet, vårdnadshavare och andra aktörer 
runt barnet eller eleven.
   - Som rektor får du lägga ett pussel och fråga dig vilka de pedagogiska utmaningarna är. En sällsynt diagnos 
påverkar ofta fl era områden som kognition, perception och medicinska aspekter som kan påverka uthålligheten. 
Vad behöver barnet eller eleven och vilka resurser krävs? Elevhälsoteamet kan behövas som stöd.
   För att helheten ska fungera kan samarbete med habilitering och medicinsk sjukvård vara nödvändig.
   - Satsa på ett gott samarbete med alla de som har betydelse för eleven, både i skolan och utanför. Ett syste-
matiskt arbetssätt med kontinuerliga möten mellan berörda parter och tydliga ansvarsområden gynnar samar-
betet. Gör en särskild individuell plan, SIP, som ni sammanställer vid ett möte där alla i nätverket kring barnet 
eller eleven fi nns med.
   Kunskap för att förstå vad den aktuella diagnosen innebär fi nns bland annat hos Nationella funktionen säll-
synta diagnoser, Ågrenska och berörda intresseorganisationer.
   (Specialpedagogiska skolmyndigheten)



Se barnen som fullvärdiga medborgare

30 år med Barnkonventionen: så har världens barn fått det bättre

Trots larmen – ingen ökad fl ykt från lärarkåren

   I förskolan ska barn inte bara lära sig vad demokrati är – de ska själva ingå i demokratiska sammanhang. 
   - De ska öva och uppleva reell demokrati redan från början när de börjar förskolan, säger Martina Lundström, 
förskollärare och pedagogisk rådgivare, som vill synliggöra demokratiuppdraget och visa på hur förskolorna 
kan jobba med det i praktiken.
   Demokratiuppdraget kommer ur barnkonventionen, som blir svensk lag i januari nästa år, och är nu inskrivet i 
styrdokumenten.
   - Förskolebarnen ska ingå i demokratiska sammanhang på förskolan och där har vi som personal en viktig 
roll. Mitt fokus är att visa hur vi kan jobba med det i praktiken och sedan kvalitetssäkra att vi verkligen gör det.
   Enligt Martina Lundström handlar det till stor del om att se barnen som fullvärdiga medborgare även om de 
inte fyllt 18 år och att möta barnen utifrån var i sitt liv de befi nner sig just nu. Ofta kanske pedagogen måste 
göra upp med sitt eget sätt att se på barnet, något hon menar är viktigt i allt förändringsarbete.
   - Ser jag som pedagog på barnet som en ofärdig, ofullständig människa som jag ska leda till någonting eller 
tar jag barnet på allvar? Barnet är visserligen försvarslöst och kan utsättas för risker i ett samhälle, och ska 
därför skyddas av oss vuxna, men samtidigt måste vi ta ansvar för att stödja och stimulera deras utveckling av 
samhällsdeltagande. Att därför ta barnet och vad det försöker uttrycka och kommunicera på allvar redan från 
deras första dag är oerhört viktigt.
   (Pedagog Göteborg)
   Läs hela artikeln:  https://pedagog.goteborg.se/artikel/se-barnen-som-fullvardiga-medborgare/

   Få internationella överenskommelser har haft sådant genomslag som Barnkonventionen. OmVärlden sam-
manfattar 30 års framsteg.
   Det var den 20:e november 1989 - bara veckor efter Berlinmurens fall och några få månader före frigivningen 
av Nelson Mandela - som FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen, antogs. För första 
gången erkände världens länder i en internationell överenskommelse att barn har rättigheter. Detta skulle få 
enorma konsekvenser.
   - Barns situation i världen har förbättrats enormt. Jämfört med för 30 år sedan har en majoritet av världens 
barn i dag betydligt bättre hälsa, de går i skola och lever säkrare liv, säger Karin Fyrk, enhetschef på Rädda 
barnen.
   Läs hela artikeln här:  https://bit.ly/2XLgFLq
   (OmVärlden)

   Lärare, förskollärare, sjuksköterska och polis är yrken som är så tuffa att många överger jobbet. En trend som 
många kanske tror blir värre – men det stämmer inte, hävdar en ny studie.
   - Det budskap vi vill föra fram är att antagligen har det inte skett någon ökad fl ykt ur yrkena. Vi hittar inga 
bevis för det, säger Adrian Adermon arbetsmarknadsforskare vid Uppsala.
   Adrian Adermon och hans kollega Lisa Laun är nationalekonomer i Uppsala och de har noga gått genom re-
gister från högskolor och arbetsgivare och sett hur många som gör något annat än det de utbildat sig till.
   ”Larmrapporterna om bristen på arbetskraft duggar tätt”, skriver forskarna själva. Men stämmer det att det 
här problemet blir värre? Nej, för poliser och sjuksköterskor ligger den här så kallade personalfl ykten runt åtta 
procent under de senaste 20 åren. För lärare och förskollärare ligger det still på runt 15 procent.
   Hur ska man se på det här då? Adrian Adermon tycker att eftersom tappet av utbildat folk i sig är så pass likt 
år efter år, så kanske det är svårt att göra något åt. Han tycker att samhället i stället borde utbilda fl er.
   Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har i en debattartikel i Aftonbladet skrivit att allt fl er lärare 
slutar. Men hon tycker inte att hon tagit i för mycket.
   - Nej, vi har inte överdrivit eftersom det fattas 65.000 lärare och alla prognoser visar på att det kommer att 
öka, säger Johanna Jaara Åstrand.
   (Sveriges Radio)



Den nya läroplanen – en utmaning för förskolorna i Småland

Skolverket informerar om Barnkonventionen

“Visa hur ni är digitala”

   Sedan i somras jobbar Sveriges förskolor efter en ny läroplan. För de småländska kommunerna har det inne-
burit omorganisationer, utbildningar och att skattepengar läggs på digital teknik. Läroplanen som började gälla 
från och med 1 juli i år har fl era nya krav på förskolorna. Både rektorerna och förskollärarna har ett ansvar för 
att förskolan bedriver utbildning.
   Dessutom har förskolan till exempel krav på sig att:
   - Spegla FN:s konvention om barnets rättigheter.
   - Ge barnen ett grundläggande kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
   - Arbeta med hållbar utveckling, jämställdhet samt kroppslig och personlig integritet.
   I somras skickade SVT Nyheter Småland en enkät till samtliga kommuner i Kalmar och Kronobergs län med 
frågor om hur den nya läroplanen påverkar kommunerna.
   - Det blir en utmaning att förändra personalens synsätt från att ha fokuserat på den lärande leken och omsor-
gen till att skapa lämpliga former för den nya läroplanens undervisningskrav, svarar Marit Persson, ställföreträ-
dande förvaltningschef i Växjö.
   Den generella bilden från svaren är att tjänstemännen är positiva till förändringen och ganska väl förberedda 
– fast en hel del förändringar har krävts.
   - Vi har omorganiserat förskolan inför höstterminen så att förskollärarna får mer planeringstid och mer refl ek-
tionstid tillsammans, skriver Martin Snickars, barn- och utbildningschef i Hultsfreds kommun.
   De fl esta kommuner uppger att man har fått lägga resurser på bland annat utbildningar, omorganisering och 
digital teknik.
   - Kostnaderna ökar med digitaliseringsdelen i läroplanen, svarar Tommy Gravéus, biträdande utbildningschef 
i Lessebo.
   (SVT Nyheter Småland)

   I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 30 år och den 1 januari blir den svensk lag. Barnkonventio-
nen syftar bland annat till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.
   FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s general-
församling den 20 november 1989. Sverige ratifi cerade barnkonventionen utan reservationer 1990.
   Barnombudsmannen (BO) beskriver barnkonventionens huvudprinciper så här:
   Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
   Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
   Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
   Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikter-
na beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.
   Läs hela Skolverkets information här:  https://bit.ly/2KNkPwQ

   Sveriges Waldorfförskolor vill vara skärmfria. Nu har Stockholms stad, för första gången sedan läroplanen 
reviderades, krävt att tre Waldorfförskolor ska visa att – och hur de använder digitala verktyg i utbildningen.
   Stockholms stad beslutade den 19 november, efter en tillsyn, att förelägga huvudmannen Johannes Waldorff-
förskolor att de måste se till att barnen på den ideella föreningens tre förskolor ska ha ”möjlighet att konstruera, 
forma och skapa genom att använda olika material och tekniker såväl digitala som andra”.
   - De har beskrivit att de inte har tillgång till digitala lärverktyg. Och de har inte kunnat visa för oss hur de 
förmedlar detta till barnen på annat sätt genom sin pedagogik, säger Anna Rydin, enhetschef på förskoleavdel-
ningen på Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
   Huvudmannen Johannes Waldorfförskolor har nu fram till 20 februari 2020 att rätta till bristerna.
   Mari Flanby är styrelseledamot för Johannes Waldorfförskolor.
   - Vi har inte hunnit besluta ännu hur vi ska agera. Vi måste sätta oss ned med personalen och diskutera. Det är 
många saker som vi måste ställa emot varandra. Inte minst att föräldrarna har valt oss av en anledning och de 
stödjer oss till 100 procent i den här frågan, säger Mari Flanby,styrelseledamot för Johannes Waldorfförskolor.
   Läs hela artikeln här:  https://bit.ly/34ANNrT
   (Lärarnas tidning)



Nästa FSO-Nytt kommer den 13 december!

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.


