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Göteborgs personalbrist kan lösas med förskoleassistenter

   13 december 2019

   Det är svårt att rekrytera utbildade barnskötare och förskollärare till Göteborgs förskolor och i dag är försko-
lorna beroende av outbildad personal. Förskoleförvaltningens nya lösning på personalförsörjningen, som kan 
införas efter årsskiftet, är att ge den outbildade personalen titeln förskoleassistent och erbjuda dem en utbild-
ning på minst 500 gymnasiepoäng. Därefter ska de ha möjlighet att läsa vidare till barnskötare.
   - Det är ett förtydligat uppdrag att man i första hand ska jobba med praktiskt omsorgsarbete, och assistera 
barnskötare och förskolepedagoger i deras uppdrag, säger Marianne Nikitidis Claesson, HR-chef på förskole-
förvaltningen.
   Hon ser det också som ett sätt att öka kvaliteten i förskolan.
   Men Lärarförbundet är kritiskt till förslaget.
   - Det här handlar om att man inte har tillräckligt med personal, och man har inte tillräcklig budget för att klara 
den kompetensförsörjning man egentligen behöver. Och eftersom budgeten inte tillåter det får man använda sig 
av personalförsörjning i stället, säger Andrea M Meiling, Lärarförbundets ordförande i Göteborg och fortsätter:
   - Det här är redan anställda personer utan utbildning som man tänker ge den här titeln, då utarmar man den 
tänkta kvaliteten.
   Men kan det inte vara ett sätt att få fl er att utbilda sig till barnskötare?
   - Ja, i nästa steg i så fall, men då använder man resurser för att få folk att utbilda sig till barnskötare när vi 
egentligen också behöver ha en budget som tillåter att man kan anställa förskollärare och barnskötare.
   Andrea M Meiling säger att det blir ett sätt för staden att kunna anställa billigt och säger att det fi nns förskol-
lärare som söker förskoletjänster, som i stället tillsätts av annan personal eftersom pengarna inte fi nns, något 
som GP har rapporterat om tidigare.
   - Man rear ut tjänster. Det kommer vi få betala för sen i grundskolan när den kvalitetsproblematik i språk och 
annat vi kommer få ska hämtas upp i förskoleklass och sedan i grundskola.
   Från politiskt håll är reaktionerna blandade.
   - Vi hade hellre sett att de outbildade hade blivit barnskötare. Då hade vi kunnat prata om en kompetenshöj-
ning, säger Jessica Blixt (D), ledamot i förskolenämnden.
   - Det här är ett kompetensmässigt lyft för personal som inte har utbildning i dag, säger Hakan Önal (M), ord-
förande i förskolenämnden.
   Också skolkommunalrådet Helene Odenjung (L) är nöjd.
   - Jag är glad att vi är i mål. Många andra kommuner och regioner tittar på oss, man ser samma behov runtom i 
landet.
   Sara Lindalen (V), andre vice ordförande i förskolenämnden, säger att hon är ganska negativt inställd till den 
nya kategorin.
   - Men samtidigt fi nns det inte tillräckligt med förskollärare att få tag på.
   Sofi  Bringsoniou (S), ledamot i förskolenämnden, säger att intentionen med förändringen inte är att rektorer 
ska välja mellan att anställa barnskötare och förskoleassistenter.
   - Jag ser inte det nu, men det är en fråga man får bevaka.
   (GP)

   FSO har tidigare kritiserat Göteborgs stad för detta sätt att försöka att dölja personalbristen i förskolan. Se 
FSO:s debattartikel i Dagens Samhälle:  https://bit.ly/2sg3G8P



Utsatta förskolebarn ska synas och ta plats

Skolinspektionen om tillsyn av digitalisering

Föräldrar betalar inte förskoleavgiften – barn stängs av

Nära tusen orosanmälningar varje dag till socialtjänsten

   Förskolebarn som har det tufft ska lättare bli uppmärksammade av personalen i Mörbylånga kommun. Bland 
annat tar de en bok till hjälp.
   Lekar, övningar och samtal ska göra förskolebarnen tryggare. Ett exempel är en bok som handlar om ett barn 
som far illa. Boken ska köpas in till förskolorna i Mörbylånga kommun:
   - Om det är så att ett barn är utsatt, så kan det barnet gå och hämta den boken självmant. Det kan vara ett
tecken för personalen att kika extra på om barnet inte har det så bra, säger Linn Bergsten Ahrens, hållbarhets-
strateg i kommunen.
   (Sveriges Radio P4 Kalmar)

   Waldorfförskolorna har uttryckt tveksamhet till att använda digitala medier i sin undervisning, och nu har 
Skolinspektionen i ett svar till en Waldorfförskola, som är medlem i FSO, skrivit att man i sin granskning av 
den kommunala tillsynen inte tittar på användandet av vilka digitala verktyg som ska användas i förskolorna:
   “Vår granskning av huvudmannaskapet går inte in på den detaljnivån att användandet av digitala medier 
följs upp och Skolinspektionen har inga uppsatta kriterier för hur en förskola ska arbeta med digitala medier.”

   FSO menar att Skolinspektionens svar mycket tydligt visar att kommunerna i sin
tillsyn inte ska påpeka att fristående förskolor exempelvis inte använder surfplattor
om de använder något annat digitalt verktyg, till exempel digitalkameror, detta ef-
tersom kommunens tillsyn bara ska utövas utifrån skollagen.
   I skollagen stipuleras inte vilka digitala medier som ska användas i förskolorna, 
och dessa har därmed rätt att använda vilket digitalt verktyg de vill, så länge läro-
planens riktlinjer om digitalisering följs.
   Även Skolverket är inne på samma linje, då man exemplifi erar digitala verktyg 
som dator, smart telefon eller digitalkamera. 

   Fem av nio kommuner i Sörmland stänger av barn när föräldrar inte betalat förskoleavgiften. Det visar en 
enkätundersökning som SVT Sörmland gjort.
   Att det fi nns kommuner som stänger av barn från förskolan är något som Ingrid Engdahl, docent i barn- och 
ungdomsvetenskap, länge varit kritisk till.
   - Jag tycker att det är helt fel. Barn som lever med föräldrar som har en utsatt situation drabbas i första hand 
och det är extra olyckligt för de behöver ju förskolan särskilt väl, säger hon.
   Katrineholm är en av de fem kommuner som svarat ja på frågan om man stänger av barn från förskolan om 
föräldrarna inte betalat förskoleavgiften. Kommunen skickar först ut en påminnelseavgift till vårdnadshavaren 
och betalas inte den tas ett beslut om att platsen ska sägas upp.
   - Vi har en generös hållning, säger Jörgen Rüdeberg, biträdande förvaltningschef i Katrineholms kommun.
   Kommunen menar att det måste fi nnas någon form av konsekvens om man inte betalar.
   - Några få blir ju av med platsen. Det fi nns också en möjlighet för rektorn i förskolan eller rektorn i skolan att 
besluta att eleven får ha platsen kvar utifrån särskilda skäl, säger Jörgen Rüdeberg.
   (SVT Nyheter Sörmland)

   Förra året gjordes sammanlagt 331.000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets 
socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1.000 anmälningar om dagen, året runt. Det framkommer i Socialsty-
relsens första nationella kartläggning av orosanmälningar.
   Kartläggningen omfattar helåret 2018 och inte mindre än 80 procent av landets kommuner och stadsdelar har 
deltagit.
   - Vi kan konstatera en stor ökning av antalet anmälningar de senaste tio åren, vilket bekräftas av kommunerna 
där man länge har sagt att antalet anmälningar har ökat, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.



Svårt för rektorer att hantera Lärarlönelyftet separat

Kommunen ska spara – vill skära ned på förskollärare

Anmäl dig till FSO-dagen 2020!

   Lärarlönelyftet är en statlig satsning på höjda löner till särskilt kvalifi cerade lärare och förskollärare. Sats-
ningen ska innebära höjd lön utöver den ordinarie lönerevisionen för den som får del av statsbidraget, men 
Statskontorets utvärdering visar att det i praktiken har varit svårt att helt separera Lärarlönelyftet från ordinarie 
lönesättning.
   Statskontoret har jämfört löneutvecklingen för lärare som har haft ett lärarlönelyft sedan hösten 2016 med 
lärare som inte fått del av satsningen. Jämförelsen gäller omkring 20 000 kommunanställda grundskole- och 
gymnasielärare som inte har bytt jobb under 2015–2018. Statskontorets analyser visar att lärare som fått del av 
satsningen har haft en något svagare löneutveckling än övriga lärare då vi bortser från det statliga lönetillägget.
   Det fi nns fl era förklaringar till denna utveckling. Statskontorets undersökning visar bland annat att drygt var 
fjärde rektor har prioriterat kvalifi cerade lärare som inte har ett lärarlönelyft eller en karriärtjänst i de ordinarie 
löneöversynerna. Huvudmännen kan exempelvis ha haft särskilda lönesatsningar för lärare som inte omfattas av 
Lärarlönelyftet. I praktiken handlar det ofta om att arbetsgivaren försöker hålla den lönenivå som krävs för att 
behålla anställda och att det är svårt att helt bortse från lärarlönelyften i lönesättningen.
   Samtidigt har både lärare med lärarlönelyft och övriga lärare haft en hög löneökningstakt jämfört med den ge-
nomsnittliga löneökningen för samtliga yrken. Detta kan på sikt vara positivt för skolans kompetensförsörjning.
   - Regeringens styrning med riktade statsbidrag inom skolområdet kan försvåra för huvudmännen att bedriva 
skolverksamheten utifrån de egna förutsättningarna. Att det har varit en utmaning för huvudmän och rektorer att 
separera Lärarlönelyftet från ordinarie lönesättning är ett exempel på det, säger Statskontorets generaldirektör 
Annelie Roswall Ljunggren.

   För- och grundskolenämnden i Umeå ska spara uppemot 20 miljoner kronor. Beslutet som fattades väcker kri-
tik och främst att andelen förskollärare ska minskas. Totalt rör det sig om 18,5 miljoner som ska sparas enligt 
det förslag som just nu ligger på bordet och som politikerna i för- och grundskolenämnden beslutade om. 
   Främst är det förskolan och fritidshemmen som berörs där ett av förslagen innebär en neddragning av andelen 
förskollärare och en ökning av andelen barnskötare. 
   - Det här kommer successivt att införas men det innebär inte att personal kommer att behöva sägas upp. Den 
största delen av nämnden är överens om detta också, säger nämndens ordförande Moa Brydsten (S).
   I dag är den fördelningen 62 procent förskollärare och 38 procent barnskötare men inom en tvåårsperiod vill 
politikerna ha en 50-50-fördelning. Förändringen innebär en besparing på cirka sju miljoner. 
   Men beslutet har väckt kritik hos Lärarförbundet som menar att man aldrig sett något liknande och att budge-
ten stramas åt för hårt år efter år. 
   - Det vi ser nu är att man går ifrån förskola och mer till omsorg. Då måste vi prata om att man sänker kvalite-
ten i förskolan, säger Lärarförbundets ordförande Anna Olskog. 
   Moa Brydsten (S) säger att hon förstår fackförbundets kritik men att Umeå i jämförelse med andra kommuner 
har en hög andel förskollärare men brist på resurser och att det inte är en matematik som går ihop. 
   - Med den här lösningen tror vi att vi kan bibehålla en hög kvalitet och det går ut så lite som möjligt över barn 
och elever ute i verksamheten, säger hon. 
   Moderaternas förslag var snarlikt men skiljde sig på ett plan. I stället för att spara in 5,5 miljoner på fritids-
hemmen som beslutet nu blev, tittade man åt ett annat håll. 
   - Vi ville avveckla Naturskolan och Idéan som inte är lagstadgade verksamheter och därmed minska neddrag-
ningen på fritidshemmen för vi tycker att den blir alldeles för åderlåten, säger nämndens vice ordförande Lena 
Riedl (M). 
   Ser du någon risk med det? 
   - Ja, man kommer inte kunna tillhandahålla lika god verksamhet.
   (SVT Nyheter Västerbotten)

   Anmälningstiden till FSO-dagen och till Rikskonferensen för rektorer i förskolan är öppen. För mer informa-
tion och anmälan, se FSO:s hemsida - www.fso.se. (Endast för medlemmar i FSO)



Nästa FSO-Nytt kommer den 10 januari!

APL-platser under våren 2020 i Göteborgsregionen

FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan

God Jul  och Gott Nytt ÅrGod Jul  och Gott Nytt År!!

   Göteborgsregionen (GR) har ett uppdrag att samordna APL för elever i Göteborg som läser det gymnasiala 
yrkesprogrammet, Barn- och fritid, samt Gymnasiesärskolan Programmet för Hälsa vård och omsorg. Samord-
ningen sker via det digitala verktyget www.praktikplatsen.se
   Under följande perioder under våren 2020 fi nns behov av APL-platser. Särskilt angelägen är perioden vecka 
8-11 eftersom eleverna börjar söka sina platser strax efter jul/nyårsledigheterna.
   Vecka 8-11 (Gymnasiet, Vux)
   Vecka 12-16 (Gymnasiet, Vux)
   Vecka 17-20 (Gymnasiet, Vux)
   Vecka 21-24 (endast Vux)
   Om ni har inloggning, erbjud platser genom att logga in här: www.praktikplatsen.se (användarnamn är er 
e-postadress, och det lösenord ni har fått. Om ni har glömt lösenordet, kan ni återställa ert lösenord, genom att 
klicka på länken för glömt lösenord). 
   Önskar ni inloggning, skicka e-post till: support@praktikplatsen.se så läggs ni in som användare i systemet 
och får inloggningsuppgifter.

   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


