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Matsvinn kartlagt i landets kommuner

Sök statsbidrag för Läslyftet!

   24 januari 2020

   Livsmedelsverket har gjort en kartläggning av matsvinnet i skolan, förskolan och på äldreboenden. Syftet är 
att ta reda på inom vilka verksamheter och var i kedjan – i köket, vid serveringen eller från matgästernas tallri-
kar – som det slängs mest mat i onödan. Det ger kommunerna kunskap om var det är viktigast att göra insatser 
för att minska matsvinnet.
   - Det är ett enormt slöseri med resurser när mat slängs i onödan. Men samtidigt som vi jobbar för att minska 
matsvinnet måste vi se till att mer av maten som lagas hamnar i magen. Det får inte bli så att det lagas för lite 
mat eller att matgästerna inte vågar ta tillräckligt med mat av rädsla för att behöva kasta, säger Karin Fritz pro-
jektledare på Livsmedelsverket.
   Det slängs mycket mat både i köken och vid serveringen – innan maten ens nått tallriken. Serveringssvinnet 
visade sig stå för den största andelen inom samtliga verksamheter. Ofta syns det här svinnet inte lika tydligt 
som när maten skrapas av tallrikarna efter måltiden.
   Hur stort svinnet blir kan bero på hur maten serveras. Till exempel är det svårare att ta vara på mat som 
serverats i karotter eller om den transporterats till ett mottagningskök. Det kan även hänga ihop med tolkningen 
av lagstiftningen; att det kan uppfattas som svårt eller resurskrävande att ta hand om mat som blivit över på ett 
säkert sätt.
   Många kommuner har mätt sitt matsvinn länge och också hittat vägar för att minska svinnet. Det gäller sär-
skilt inom skolan och till viss del även inom förskolan. Inom äldreboenden har man inte kommit lika långt. Få 
kommuner kan rapportera matsvinnssiffror för äldreboenden och de siffror som ändå har rapporterats in tyder 
på att matsvinnet där är större än i skolan och förskolan.
   - Det fi nns fortfarande mycket kvar att göra för att minska matsvinnet, men vår kartläggning visar att de fl esta 
kommuner är på banan. Hela 80 procent kan rapportera någon form av matsvinnssiffor och vi vet att fl era redan 
har lyckats minska sitt svinn väsentligt, säger Karin Fritz.
   I undersökningen fi ck alla Sveriges kommuner möjlighet att rapportera in siffror från de matsvinnsmätningar 
de genomfört i skolan, förskolan och på äldreboenden under 2018 eller 2019. Det är första gången det görs en 
kartläggning av matsvinnet på nationell nivå. Av 290 kommuner svarade 265 på utskicket. Av dem hade 80 pro-
cent någon form av matsvinn att rapportera.

   Kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskolor kan söka statsbidraget som ska användas till att 
frigöra tid för förskollärare att handleda kollegor i arbetet med Läslyftet.
   Den reviderade läroplanen för förskolan framhåller högläsningens betydelse. Att delta i Läslyftet kan vara ett 
sätt att utveckla förskolans kompetens kring olika sätt att arbeta med högläsning och samtal om text.
   Kompetensutvecklingsmodellen i Läslyftet bygger på att en handledare handleder grupper av deltagare. För 
att så många förskollärare som möjligt ska få ta del av Läslyftet kan det vara bra om fl era huvudmän samverkar. 
Om huvudmannen anser att det är lämpligt kan även annan pedagogisk personal ingå i grupperna, till exempel 
barnskötare. Det ska fi nnas minst en förskollärare i varje grupp.
   Ansökningstiden är öppen mellan den 15 januari och 17 februari.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2tmxQYL



Fler platser till kursen i ägar- och ledningsprövning

Rektorskonferensen fullbokad
- men platser kvar till FSO-dagen

Göteborgs kommun betalar skadestånd för tröjförbud

Lön för lärlingar ska ge fl er förskollärare

   Vi har utökat antalet platser till kursen i ägar- och ledningsprövning/skollagen den 12 februari i Sjöbo. Sista 
anmälningsdag den 31 januari.
   Läs mer om kursen och om hur du anmäler dig här: 
   https://www.fso.se/agar-ledningsprovning-skollagen.html

   Rikskonferensen för rektorer i förskolan den 23 april är nu fullbokad, men än fi nns det platser kvar till FSO-
dagen den 24 april i Göteborg. Skynda dig att boka innan det blir fullt här också!
   För mer information och anmälan:  https://www.fso.se/anmalan-fsodagen.html
   (Gäller endast FSO-medlemmar)

   Göteborgs kommun förbjöd anställda inom förskolan att bära tröjor med budskap om den pressade arbets-
situationen. Men kommunen struntade i att förhandla frågan med facket och nu tvingas man betala skadestånd 
till Lärarförbundet.
   Förutom skadeståndet har kommunen också gått med på att formulera en skrivelse om bättre efterlevnad av 
det gemensamma samverkansavtalet.
   - Jag är nöjd med att vi lyckades pressa kommunen till den här uppgörelsen. De har begått ett tydligt brott mot 
samverkansavtalet och får nu betala för det, säger Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet Göteborg.
   Det var i maj 2018 som Göteborgs kommun förbjöd förskollärare i kommunen att bära tröjor med budskap 
som hänvisade till en pressad arbetssituation. Kommunen menade att budskapet på tröjorna var politiskt och en 
missnöjesyttring mot arbetsgivaren. Lärarförbundet som organiserar majoriteten av förskollärarna i Göteborgs 
kommun menade att ett direktiv som styr vilka kläder de anställda får eller inte ha på sig är en viktig förändring 
av arbets- och anställningsvillkoren och måste därför förhandlas med facket.
   - Det är tydligt att det ligger en samverkansskyldighet i sådana här fall, det har arbetsgivaren struntat i och 
därför valde vi att stämma kommunen i arbetsdomstolen, säger Camilla Brown, enhetschef för avtal och juridik 
på Lärarförbundet.
   I torsdags nådde parterna en förlikning och Göteborgs kommun går med på att betala ett skadestånd till 
Lärarförbundet. Dessutom har parterna kommit överens om en skrivelse som syftar till att arbetsgivaren i fram-
tiden ska förhandla med facket i personalpolitiska kommunövergripande anvisningar och riktlinjer.
   - Den här överenskommelsen är en tydlig signal till våra medlemmar att Lärarförbundet fyller en viktig funk-
tion gentemot arbetsgivaren, att vi faktiskt sätter ned foten och säger stopp när de bryter mot de överenskom-
melser som fi nns, säger Andrea Meiling.

   Med start i höst kommer Luspengymnasiet i Storuman att erbjuda lön till dem som går som lärling på barn- 
och fritidsprogrammet. Målet är att få fl er elever att målmedvetet satsa på en framtid som förskollärare inom 
kommunen. Luspengymnasiet kommer från och med hösten 2020 att erbjuda två lärlingsplatser där eleverna får 
70 procent av lägstalönen från och med årskurs två.
   Tanken är att locka elever som på allvar är intresserade av yrket.
   - För oss är det sätt att få fl er målmedvetna sökande, för att man ser en karriär inom detta. Landar det i för-
längningen i en anställning i Storuman eller vidareutbildning så är det betydande för kompetensförsörjningen, 
säger Luspengymnasiets rektor Mikael Rombe.
   Konceptet innebär att eleven blandar lärlingstid på förskola ett antal dagar i veckan med vanlig utbildning. 
Satsningen fi nansieras bland annat via statsbidrag.
   (SVT Nyheter Västerbotten)



Sök statsbidrag för mindre barngrupper!

Första rådslaget om IV

SKR: ”Blöjdomen” ändrar inget för kommunerna

   Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan och ska gå till insatser som minskar 
eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen 
som är högst två år den 31 december 2020.
   Med barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större delen av sin dag i förskolan.
   Det måste fi nnas en tydlig koppling mellan de åtgärder som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Om 
ni till exempel minskar barngrupperna genom att skapa en till barngrupp kan ni använda bidraget till att an-
ställa personal, rusta upp lokaler eller köpa inventarier eller pedagogiska verktyg till den nya barngruppen. Om 
ni skapar en barngrupp med utepedagogisk inriktning kan ni till exempel använda bidraget till att rusta upp 
utemiljön. Om ni minskar barngrupperna genom att ha färre inskrivna barn kan ni till exempel använda bidraget 
till personalkostnader.
   Ansökningstiden är öppen mellan den 1 mars och 1 april.
   Läs mer här:  https://bit.ly/3akoNsb

   Ett drygt tiotal FSO-medlemmar kom till det första rådslaget 
om bildandet av den nya bransch- och intresseorganisationen 
IV, Idéburen välfärd. IV ska samla idéburna organisationer 
inom sektorerna vård, omsorg och utbildning.
   För presentationen på rådslaget svarade FSO:s vd Mimmi 
von Troil och Arbetsgivaralliansens tidigare förbundsdirektör 
Kenth Nauclér.
   Gå in på FSO:s eller IV:s hemsidor för att se när det är råd-
slag i din närhet!    www.fso.se        www.iv.nu
   Obs! Deltagande vid rådslagen är kostnadsfritt!

   En uppmärksammad dom har tolkats som att kommuner måste betala för blöjor i förskolan. Men domen är 
inte prejudicerande och innebär inte att kommuner måste ändra sina rutiner, menar Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR.
   Kommuner agerar olika när det gäller blöjor i förskolan. En del tillhandahåller blöjor, andra kommuner låter 
föräldrarna stå för kostnaden.
   Men en dom har tolkats som att landets förskolor måste erbjuda blöjor gratis till barnen. Strax före jul medde-
lade Högsta förvaltningsdomstolen att den inte prövar en tvist som gäller ansvar för betalning av blöjor i för-
skolan. Därmed gäller en kammarrättsdom från i höstas där en förskola i Värmdö dömts för att den inte erbjudit 
blöjor.
   Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) slutsats efter att ha analyserat kammarrättsdomen är att den bara 
har rättsverkan när det gäller det enskilda fall som prövats. En kammarrättsdom är i sig inte prejudicerande.
   - Det som har prövats är om en fristående förskola i en kommun är skyldig att tillhandahålla blöjor om den tar 
ut maxtaxa. I den här kommunen tillhandahöll kommunen blöjor men inte förskolan, säger Germund Persson, 
chefsjurist på SKR.
   Enligt SKR har frågan vad som gäller i en kommun där alla förskolor tillämpar samma rutiner när det gäller 
blöjor inte prövats. Målet tar heller inte sikte på huruvida det är lagligt eller ej att en förskola inte tillhanda-
håller blöjor, utan fallet gäller kostnadskonsekvenserna i förhållande till maxtaxan.
   - Andra domstolar kan tänkas att resonera annorlunda. Vi har ju fyra kammarrätter. Det fi nns en tidigare dom i 
förvaltningsrätten som gick i en annan riktning, som visserligen är en lägre instans än kammarrätt, säger Ger-
mund Persson.
   SKR hade helst sett att högsta instans prövat fallet.
   - Ja, det hade varit bra med en prejudicerande dom, och det kan bara Högsta förvaltningsdomstolen komma 
med.
   (Ur artikel i Dagens Samhälle)



Debattartikel från FSO i Dagens Samhälle:

Låt inte “blöjdomen” bli en katastrof för förskolan

FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan

   ”Blöjdomen” riskerar att leda till sänkt kvalitet i barnomsorgen. Situationen kan bli särskilt katastrofal för 
fristående förskolor. Kommunerna måste nu fatta beslut om att öka bidraget till förskolorna med den merkost-
nad som blöjorna innebär, skriver Mimmi von Troll, vd FSO.
   Är det rimligt att samhället ska subventionera alla kostnader för barn i förskolan? Frågan kan tyckas vara hårt 
dragen, men faktum är att den är högst relevant efter den uppmärksammade kammarrättsdom som nyligen slog 
fast att blöjor ska ingå i förskoleavgiften.
   För en enskild familj är den månatliga kostnaden för blöjor inte så stor, och denna utgift varar ju inte mer än 
i ett eller ett par år. För en förskola med 20, 40 eller fl er barn talar vi däremot om hundratusentals kronor varje 
år, för många kommuner handlar det om mångmiljonbelopp. Vi kunde nyligen läsa om att kostnaden för blöjor 
motsvarar fyra heltidstjänster i den kommunala förskolan i Karlskrona.
   Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i en analys att kammarrättsdomen inte är prejudicerande och 
pekar på att Värmdö kommun tillhandahöll blöjor, vilket den fristående förskolan som kommunen hotade med 
vite inte gjorde. Kostnaden för blöjor ingick i det bidrag den fristående förskolan fi ck från kommunen.
   SKR bedömer att det är möjligt att övriga kammarrätter skulle kunna komma fram till andra avgöranden. FSO 
delar den slutsatsen. SKR pekar även på att praxis varierar när det gäller om blöjor ingår i förskoleavgiften och 
anser att varje kommun även fortsatt har rätt att avgöra detta.
   Men domen kan innebära att kommunerna inom befi ntliga budgetar nu ska hantera en oförutsedd mångmil-
jonutgift. Om inte kommunerna väljer att skjuta till extramedel kan detta leda till att de tvingas dra ned på kva-
liteten i förskolan. Situationen med stora barngrupper och brist på utbildade pedagoger riskerar på grund av 
”blöjdomen” att bli avsevärt mycket värre.
   För fristående förskolor kan situationen bli än mer bekymmersam. Skollagens krav på lika villkor innebär att 
kommunerna senast den 31 december 2019 ska ha beslutat om bidragen till de fristående förskolorna. Bidraget 
ska baseras på kommunens budgeterade kostnader för den egna verksamheten. Eftersom få kommuner verkar 
ha tagit hänsyn till kammarrättsdomen i sina internbudgetar innebär det att de fl esta av de fristående förskolorna 
har erhållit bidragsbeslut som inte inkluderar de ökade kostnader som tillhandahållandet av blöjor innebär.
   Dagens lagstiftning gör det möjligt för en kommun att skjuta ett underskott framför sig i upp till tre år. Först 
när kommunen avskriver ett underskott är de skyldiga att kompensera de fristående förskolorna för att de har 
fått för lågt bidrag. Den kommunala ekonomin är hårt ansträngd och många av FSO:s medlemmar har fått se 
bidragssänkningar när de har läst bidragsbeslutet från kommunen. Fristående förskolor ska också betala en till-
synsavgift för ägar- och ledningsprövning, något som inte drabbar de kommunala förskolorna.
   En övervägande del av Sveriges fristående förskolor är små och idéburna, föräldra- eller personalkooperativ 
eller verksamheter som drivs av stiftelser eller organisationer som sätter verksamheten före vinstutdelning. 
Eftersom verksamheten och barnen är i fokus samlar de inte kapital på hög utan återinvesterar det lilla överskott 
de eventuellt gör.
   Marginalerna är små, men trots detta levererar de en förskoleverksamhet som håller hög kvalitet, med låg 
personalomsättning, lägre sjukskrivningstal än kommunerna och generellt sett högre nöjdhet från föräldrarnas 
sida. Mycket av detta kan förklaras av att verksamheterna är små och att både förälder och personal har stor 
möjlighet att påverka. 
   Det är för denna grupp som kammarrättens dom kan få katastrofala konsekvenser om inte kommunerna tar 
aktiva beslut att öka bidraget med den merkostnad som ”blöjdomen” innebär.
   Mimmi von Troil, vd FSO

   Här kan du läsa FSO:s branschrekommendation med anledning av “blöjdomen”: 
   https://www.fso.se/blojor.html

   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



Nästa FSO-Nytt kommer den 7 februari!

Hygienutbildning i Göteborg

Fortfarande behov av APL-platser

Förskolepersonal i Järva vidareutbildas i svenska

Ny professor vill bidra till barns
delaktighet och tillhörighet i förskolan

   Hygiensjuksköterskan i Göteborg erbjuder två kostnadsfria utbildningar i hygien och smittskydd i förskolan, 
den 6 februari och den 28 maj.
   För mer information och anmälan:  https://bit.ly/2tidqQO

   Det fi nns behov av platser för elever från gymnasium/vuxenutbildning som läser barn- och fritidsprogrammet, 
pedagogisk inriktning under följande perioder:
   Vecka 12-16 (Påsklov v 15 gymnasiet) – i första hand!
   Vecka 17-20
   Vecka 21-24
   Anmäl genom denna svarslänk:  https://bit.ly/39OgAvT

   Förskollärare och barnskötare i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta som inte behärskar svenska språket tillräck-
ligt bra ska vidareutbildas i svenska.
   Den grönblå majoriteten gör en språksatsning riktad mot förskolepersonal som har arbetat i verksamheten 
länge och som behöver stärka sina kunskaper i svenska.
   - Om man inte har en god svenska så kan det också vara svårt att läsa en bok på ett sätt så att det blir nyanse-
rat. Det kan också handla om att undvika missförstånd i kommunikationen med vårdnadshavare eller kollegor, 
säger Kim Lagerquist, chef för förskolorna i Rinkeby-Kista.
   (Sveriges Radio P4 Stockholm)

   Anette Emilson är ny professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet – och först i raden av professorer med att 
ha en inriktning mot förskolan. En viktig drivkraft i hennes forskning är att nå kunskap som kan bidra till att 
stärka lärares arbete med barns delaktighet och tillhörighet i förskolan.
   När Anette Emilson i veckan som gick utsågs till professor med placering på Institutionen för didaktik och 
lärares praktik hade Linnéuniversitetet fått sin första professor i pedagogik med fokus på förskolan. 
   - Jag ser det som spännande att Linnéuniversitetet äntligen har fått en professor med inriktning mot förskolan, 
och att den personen råkar vara jag! Det innebär ett stort ansvar som jag tar på största allvar, säger Anette.
   Anette har under sina år som forskare framförallt fokuserat på hur barn kan bli mer delaktiga, utöva infl ytande 
och känna tillhörighet i förskolan. För stunden är hon mitt uppe i ett projekt om barns tillhörighet i förskolan, 
som involverar 25 forskare från fem olika länder i norra Europa. En viktig fråga att undersöka i projektet är vad 
barn, pedagoger, vårdnadshavare och chefer har för syn på och upplevelser av tillhörighet i förskolan.
   - Jag deltar i projektet med samma drivkraft som vägleder mig i all min forskning: att förbättra lärares och 
barns villkor i förskolan. Med detta specifi ka projekt vill vi bidra med kunskaper och insikter som kan främja 
lärares arbete med att få barn att känna tillhörighet och inkludering, säger Anette.
   I sin nya roll som professor vill Anette lägga särskilt fokus på att stärka tre områden: den forskning som bed-
rivs mot främst förskolan och de yngre åren i skolan, den vetenskapliga grund som lärarutbildningen vilar på, 
och relationen mellan universitetet och de yrkesverksamma i förskolan och skolan. Det främsta verktyget för att 
stärka forskningen fi nner hon i lagarbetet.
   - Jag menar att den vassaste kunskapen inte utvecklas på den egna kammaren, utan i den gemensamma refl ek-
tionen, det kritiska tänkandet tillsammans med andra. Som professor ser jag mig därmed som en del av ett 
kollektiv, säger Anette.


