
Över 10.000 läsare!

Förskolepodden kommer till FSO-dagen!

Många sjuka i vinterkräksjukan

Män i förskolan misstänkliggörs efter övergrepp

Frågor om GDPR?   https://www.fso.se/gdpr.html

   21 februari 2020

   Med bara ett fåtal platser kvar till FSO-dagen den 24 april kan vi avslöja att Sofi e Källhage och Josefi n Malm 
från Förskolepodden – Vi pratar förskola kommer att fi nns med på FSO-dagen. Sofi e och Josefi n är förskollära-
re från Göteborg och tillsammans driver de den mycket uppskattade podcasten om förskolan och om uppdraget 
som förskollärare.
   Missa inte denna och alla andra spännande begivenheter – boka plats direkt till årets FSO-dag:  

https://www.fso.se/anmalan-fsodagen.html.
(Endast för FSO-medlemmar)

   Vinterkräksjukan har tagit fart ordentligt. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har fl er blivit sjuka hittills i 
år jämfört med samma tid de senaste åren.
   På Folkhälsomyndigheten publiceras statistik om utvecklingen av olika smittsamma sjukdomar vecka för 
vecka, och den senaste siffran visar att just vinterkräksjukan har skjutit i höjden över hela landet. I januari rap-
porterades om fl er fall jämfört med samma tid under de tre senaste åren.
   (Sveriges Radio P4 Väst)

   - Man är alltid extra försiktig som kille i förskolan.
   Det säger Alexander Trapp, barnskötare i Botkyrka kommun, där en manlig barnskötare på en annan förskola 
erkänt sexuellt övergrepp mot barn. Alexander säger att det är jobbigt att bli misstänkliggjord för att ha valt ett 
yrke han älskar.
   En manlig barnskötare på en förskola i Botkyrka kommun har erkänt grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt 
barnpornografi brott och kränkande fotografering.
   Alexander Trapp har jobbat som barnskötare sedan 2011 och jobbar på en annan förskola i Botkyrka kommun. 
Han säger att man som man i förskolan alltid är lite extra försiktig, av rädsla för att bli anklagad för något.
   - Det är något jag har behövt tänka på sedan jag började jobba i förskolan. Om barnen måste gå på toaletten 
eller byta blöjor frågar jag alltid en extra gång om jag får göra det. Säger de nej så är det nej. Och man får alltid 
vara beredd på att det kan fi nnas föräldrar som tycker att det är obehagligt, säger Alexander Trapp.
   Han berättar att han till exempel har stött på föräldrar som försäkrat sig om att arbetsgivaren har kollat hans 
brottsregister.
   - Det är klart att det är jättejobbigt, att behöva se sig om över axeln. Men på den förskolan jag är på nu har det 
inte varit några sådana problem. Och ledningen är jättebra och säger att jag kan prata med dem om något är job-
bigt och jag behöver stöd, säger han.
   (Kommunalarbetaren)
   Läs hela artikeln:  https://ka.se/2020/02/10/man-i-forskolan-misstankliggors-efter-overgrepp/



Botkyrka inför strikta rutiner efter misstänkt pedofi l på förskola

Årets Skräpplockardagar drar igång

Ökade krav för specialkost – måste visa intyg

Nytt statsbidrag för mindre barngrupper

   Efter att den misstänkte pedofi len arbetat som förskolelärare i Botkyrka inför en av kommunens förskolor nu 
strikta rutiner för sin personal.
   - Det är viktigt att oroliga föräldrar förstår att vi fortsätter ta det här på största allvar, säger Sara Dahl, barn-
omsorgschef i Botkyrka kommun.
   I ett utskick till föräldrar som har barn på en av Borkyrka kommuns förskolor framgår det att nya rutiner in-
förs. Detta efter att en man som arbetat på en av kommunens förskolor har häktats misstänkt för bland annat
grovt sexuellt övergrepp mot barn. Rutinerna väntas börja gälla för samtliga av kommunens ungefär 1.200 an-
ställda inom barnomsorgen.
   Personalen på förskolan ska ha sina privata mobiltelefoner inlåsta under arbetstid. Det ska alltid vara minst 
två pedagoger närvarande när förskolan öppnas och stängs. Det ska även vara full insyn till rummen där barnen 
vilar och där blöjor byts. Reglerna kan komma att innebära stor förändring för kommunens totalt 47 förskolor.
   Enligt Sara Dahl har kommunens arbete kring rekrytering av förskolepersonal skärpts de senaste åren. Men 
nu ska även den processen ses över för att avgöra om det fi nns möjlighet för ytterligare förbättringar.
   - Vi har ett ganska hållbart regelverk i dag när det kommer till rekrytering. Men det är klart att vi måste titta 
på om vi verkligen gör allt det som vi måste göra och om vi måste utveckla processen, säger Sara Dahl.
   (SVT Nyheter Stockholm)

Nu öppnar anmälan 2020 för skolor och förskolor till Håll Sverige Rents Skräpplockardagar, barnens stora 
kampanj mot nedskräpning! Förra året deltog nästan 700.000 personer, varav 600.000 var barn. Redan nu har 
200 kommuner och 200.000 personer anmält sig till årets kampanj.
   - Vi satsar på att slå rekord i antal anmälda. Nytt för i år är att vi gjort det smidigare för anmälda skolor och 
förskolor att få skräpplockarpåsar. Det tror vi gör att ännu fl er vill vara med. Vi hoppas också att rektorer an-
mäler hela skolor, i stället för att lärarna anmäler barnen klassvis, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige 
Rent.
   - Om alla barn plockar skräp en gång per år får de med sig ett bra beteende in i vuxen ålder. Dessutom lär sig 
barnen att ta hand om sin närmiljö. Nedskräpning skapar otrygga miljöer vi inte vill umgås i, fortsätter Johanna 
Ragnartz.
   Läs mer här:  https://www.hsr.se/skrapplockardagarna

   Kraven på specialmat i skolor och förskolor har ökat kraftigt de senaste åren, och det är väldigt olika hur sko-
lorna hanterar specialmat. Men nu ska det bli bättre ordning.
   Enligt nya nationella rekommendationer ska det krävas intyg för barn med medicinska behov av specialkost. 
Sen föreslås också att alla skolor börjar servera lunchbufféer med fl era olika maträtter, i stället för att laga spe-
cialanpassad kost för barn som till exempel inte äter kött eller fi sk av olika skäl. Detta för att barnen själva ska 
få välja.
   (Sveriges Radio P4 Väst)
   Här kan du ladda ned de nya nationella rekommendationerna för skola och förskola:  https://bit.ly/2UQDxcP

   Skolverket öppnar nu åter för möjligheten att söka statsbidrag för att minska barngrupperna. Bidraget kan sö-
kas av kommunala och fristående huvudmän för förskolan.
   Bidraget 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 går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fl er 
barngrupper på förskolan. Om ni skapar fl er barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge 
den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.
   Ansökningstiden pågår 1 mars-1 april.
   Läs mer här:  https://bit.ly/39ENxdf



Håll dig uppdaterad om coronaviruset

Eksjö, Oskarshamn och Värnamo får förskollärarutbildning

16 barn fl yttas efter mögellarm på förskola

Förskola hotade med straffavgift om barn hämtades för sent

   Hur smittar det? Vilka symtom ger det? Hur sjuk blir man? Finns det vaccin? Folkhälsomyn-
digheten ger dig alla svar på alla dina frågor:  https://bit.ly/31s7O2R

   Eksjö, Oskarshamn och Värnamo kommun får förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommu-
nikation vid Jönköping University som utbildningssamordnare.
   Då det är brist på förskollärare i stort sett hela landet har diskussioner hållits mellan Högskolan för lärande 
och kommunikation och kommunerna om hur ett samarbete skulle kunna se ut och att kvalitetssäkra utbildnin-
gen. Kommunerna Eksjö, Oskarshamn och Värnamo vet att det fi nns intresse bland deras invånare för förskol-
lärarutbildning, men att olika livssituationer gör det svårt att pendla till Jönköping. Lösningen blir en utlokalise-
rad förskollärarutbildning med Högskolan för lärande och kommunikation som utbildningssamordnare.
   Flera aspekter av denna utlokaliserade utbildning är unika. Alla tre klasser kommer ha en mentor, studenterna 
är garanterade praktikplatser i kommunerna och kommunerna kommer, tillsammans med Högskolan för lärande 
och kommunikation, att anställa var sin doktorand som knyts till utbildningen.
   - Att kunna knyta doktorander till utbildningen gör att vi både ytterligare fördjupar vårt samarbete men fram-
för allt på sikt skapar bättre möjligheter för en skola på vetenskaplig grund ute i kommunerna, säger Jesper 
Boesen, samverkansansvarig och forskningsmiljöansvarig på Högskolan för lärande och kommunikation.
   Studenterna i de tre kommunerna kommer sitta i respektive lärcenter och vara lika delaktiga som studenterna 
på campus på Högskolan för lärande och kommunikation. Med hjälp av det senaste inom digitalt lärande kom-
mer de att ha samma möjlighet att interagera med läraren och klasskamraterna som studenterna i Jönköping.
   25 studenter kommer att antas till varje utbildning, med start i höst. Föreläsningarna kommer att hållas på 
Högskolan för lärande och kommunikation och streamas till föreläsningssalarna i de tre kommunerna.
   - Den utlokaliserade förskollärarutbildningen är ett bevis på att samverkan mellan Högskolan för lärande och
kommunikation och övriga samhället fungerar och det är viktigt. Nu får de som har svårt att pendla till Jönkö-
ping möjlighet att studera på högre nivå, det är en stor vinst, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare på 
Högskolan för lärande och kommunikation.

   Mögel har konstaterats på en förskola i Ljungby kommun. 16 förskolebarn har nu akut fl yttats till andra för-
skolor i kommunen.
   Hur omfattande mögelproblemen är ska nu utredas, och kommunen vill vid denna tidpunkt inte uttala sig om 
hur länge förskolan ska vara stängd. Barnen kommer att erbjudas plats på förskolor i Lidhult eller Ljungby, 
efter föräldrarnas önskemål.
   - Vi förstår att det skapar oro och en hel del praktiska bekymmer, men vi tar det säkra före det osäkra för 
barnens och personalens bästa och väljer att inte bedriva verksamhet i lokalerna, säger Jenny Wikby, skolområ-
deschef i ett pressmeddelande.
   (SVT Nyheter Småland)

   En förskola i Täby norr om Stockholm informerade föräldrar om att de skulle ta ut en avgift om de hämtade 
sina barn för sent. 250 kronor för varje 20 minuter. Nu har dock förskolan backat och tar bort informationen 
från sin hemsida.
   Fereshteh Amini är förskolechef på Klövervallens förskola i Täby. Hon säger till Mitt i att de ska ta bort infor-
mationen om den extra avgiften, och att man aldrig utnyttjat det.
   - Det var så vi hade det tidigare för att vi ville ha något krav på föräldrar som inte har gränser, svårt att förstå 
regler och missbrukar möjligheter. Men vi har aldrig fakturerat någon, säger hon. 
   Visste du att en förskola inte får ta ut några extra avgifter utöver maxbeloppet, alltså maxtaxan?
   - Nej. När vi införde detta visste vi inte det, men det gör vi nu och därför tar vi bort det.
   (Mitt i Stockholm)



Nästa FSO-Nytt kommer den 6 mars!

Högre avgifter och tuffare regler inom förskolan

Sista chansen att boka plats till FSO-dagen!

Barn har rätt till stöd

   Mindre tid på förskolan för barn till föräldrar som är arbetslösa. Inskolningen börjar kosta och föräldrar med 
låg inkomst får inte längre någon rabatt på sin förskoleavgift. Det här är några av förändringarna som kommun-
fullmäktige i Stockholm har röstat igenom.
   Både förskola och fritids berörs av förändringarna som politikerna har tagit ställning till.
   Minoritetsalliansen fi ck med stöd av SD igenom att barn som får syskon, eller har föräldrar som är arbets-
sökande och inte heller studerar, får vara mindre tid på förskola eller fritids. Tidigare var dessa barn berättigade 
att gå fem timmar per dag. Nu, i och med det nya beslutet, får de gå tre timmar om dagen.
   - Det här är verkligen att peta i föräldrars förutsättningar, och framför allt barnens. Man kan alltid hitta en an-
nan kommun som har mindre tid eller högre avgift, men det är ett dåligt argument för att genomföra förändrin-
gen, säger Camilla Janson (S), oppositionsråd.
   Hur kommer det här påverka kommunens barnfamiljer?
   - Vi tar bort låginkomstrabatten, vilket är en efterlevare från innan maxtaxan kom in. Den andra delen är detta 
med allmän förskola. Avdraget har tidigare varit 30,7 procent, nu sänker vi avdraget till 25 procent, detta efter 
rekommendation från skolverket och precis som andra kommuner också gör, säger Jesper Sjögren, stabschef vid 
utbildningskontoret.
   Konkret handlar det om att föräldrar med barn som är 3 år och uppåt, och som har rätt till allmän förskola, 
kommer att få betala lite mer.
   En annan del av beslutet är att barn som går på förskola ska ha minst tre veckors sammanhängande ledighet 
under sommaren.
   - Tanken med tre veckors sammanhängande ledighet är med fokus på barnets bästa, att de ska få vara med 
sina föräldrar nån gång, säger Jesper Sjögren.
   (Mitt i Stockholm)

   Du som inte ännu har anmält dig till FSO-dagen bör skynda dig - anmälningstiden går ut den 29 februari, sen 
är det för sent! 
   För anmälan och mer information:  https://www.fso.se/anmalan-fsodagen.html

   Högsta förvaltningsdomstolen har i två principiellt viktiga mål slagit fast att tilläggsbelopp till barn och elever 
med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt, utifrån barnets unika behov. I det ena fallet, 
Eskilstuna kommun, beviljades förskolan endast halva det sökta beloppet. Eskilstuna motiverade sitt beslut med 
att man hade fattat ett generellt beslut om att halvera tilläggsbelopp både för kommunala och fristående försko-
lor med hänvisning till att fanns risk för att kommunen inte skulle kunna hålla sin budget. Domstolen skriver att 
eftersom det ska göras en individuell bedömning för varje barn gäller inte likabehandlingsprincpen i fråga om 
tilläggsbelopp.
   Vidare skriver domstolen att utgångspunkten för storleken på ett tilläggsbelopp ska vara att barnets behov av 
stöd kan tillgodoses i praktiken. Beloppet ska vara skäligt och fastställas genom en jämförelse med vad motsva-
rande stöd i hemkommunens verksamhet hade kostat. Domstolen anser att det står klart att det belopp som kom-
munen hade beviljat är för lågt för att nödvändiga insatser ska kunna göras. En kommun kan inte hänvisa till 
generella beslut om betydande ekonomiska svårigheter, utan vill en kommun åberopa betydande ekonomiska 
eller organisatoriska svårigheter ska det vara kopplat till det enskilda beslutet. 
   I det andra målet som avser Trollhättans kommun skriver domstolen att det saknas lagstöd för en tolkning att 
tilläggsbeloppets storlek ska bestämmas med utgångspunkt i  de ekonomiska förhållandena i hemkommunens 
egen verksamhet eller utifrån en förutbestämd budgetram. Målet gällde beslut om assistentstöd till tre elever vid 
en skola. 


