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Förskola i Göteborg stängs för misstänkt extremistkoppling

Information om coronavirus covid-19

   6 mars 2020

   En fristående förskola i Göteborg har fått tillfälligt verksamhetsförbud sedan misstankar om kopplingar till 
våldsbejakande extremism uppdagats. Beslutet har tagits av den kommunala förskolenämnden i Göteborgs stad.
   Det handlar om en fristående förskola i nordöstra Göteborg. Förskoleförvaltningen säger sig förutom kopplin-
gar till våldsbejakande extremism ha upptäckt fl era allvarliga brister i verksamheten. De cirka 70 barn som går 
på förskolan ska erbjudas platser på en närliggande kommunal förskola.
   - I samband med en orosanmälan från en förälder intensifi erade vi tillsynen, vilket ledde fram till det här be-
slutet, säger Amanda Larsson, chef på förskoleförvaltningens enhet för juridik och ärendehantering.
   Förskolan har funnits sedan 2016 och fl era tillsynsärenden har pågått genom åren.
   Enligt Amanda Larsson handlar kopplingen till våldsbejakande extremism om att personer i ledning och sty-
relse har nära koppling till en religiös förening som av myndigheter bedöms inte stå för demokrati. För att verk-
samheten ska kunna fortsätta drivas måste huvudmannen se till att samtliga inom ägar- och ledningskretsen är 
lämpliga att bedriva förskoleverksamhet, samt att bristerna i verksamheten rättas till.
   - De har lokaler där det är lämpligt att ha 56 barn, men de har 70 barn som går där. Dessutom är personalom-
sättningen hög, och det har kommit in klagomål på konfessionella inslag i verksamheten, vilket inte går i linje 
med läroplanen, säger Amanda Larsson.
   (SVT Nyheter Väst)

   Information till skola och förskola från Folkhälsomyndigheten om coronavirus covid-19:
   https://bit.ly/3ahjcSr
   På Folkhälsomyndighetens hemsida, www.folkhalsomyndigheten.se, uppdateras kontinuer-
ligt information om coronaviruset.
   Om du har frågor om coronaviruset, ring det nationella informationsnumret 113 13.

Kom ihåG!
         Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda hand-
        sprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

        Hosta eller nys i armvecket.

        Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

        Sjuka barn ska stanna hemma.



Andra förutsättningar för ledarskap i förskolan

Förskoleförvaltningen backar – fortsätter servera veganskt

Särskilt stöd och anpassningar i förskolan

Så gör du för att minska matsvinnet

   Det ständiga fl ackandet mellan förskolor gör ofta rektorsjobbet där mer splittrat än i skolan.
   - Händer det något akut i en av dina enheter får du släppa allt och åka dit, säger Sarah Thorén, som varit leda-
re i båda skolformerna.
   Sarah Thorén är lokal facklig ordförande i Karlstad och sitter även i Lärarförbundet Skolledares nationella 
styrelse. Hon berättar om sina två år som chef för en av Karlstads kommunala förskolor.
   - Jag kunde schemalägga var jag skulle befi nna mig, men så hände något akut på någon av de enheter jag an-
svarade för. I det läget måste du släppa allt annat och åka dit.
   Att Sarah Thorén 2013 lämnade förskolan och blev rektor i grundskolan var mest en tillfällighet. Hennes då-
varande arbetsplats i Forshaga kommun hade en gemensam ledningsgrupp för förskola och grundskola. När 
förskolechefen skulle gå i pension behövde någon av de övriga i gruppen gå in ganska snabbt som ersättare och 
då var Sarah Thorén den mest lämpliga.
   Vilka erfarenheter tog du med dig från förskolan?
   - Förskolepersonal är otroligt duktig på att jobba i arbetslag, stötta varandra och vara varandras  förutsättnin-
gar. Det är mycket bra att ha med sig in i grundskolan, där man har en annan kultur och jobbar lite mer ensam.
   (Chef&Ledarskap)
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/2wJq1h1

   Förskoleförvaltningen i Göteborg backar från sitt tidigare beslut att sluta servera vegansk mat i Göteborgs 
kommunala förskolor. Först sköts de nya rutinerna upp från april till augusti, men nu rivs beslutet alltså upp.
   I ett mailutskick till föräldrarna i Göteborgs kommunala förskolor meddelade förskoleförvaltningen på mån-
dagsmorgonen att man backar från beslutet att sluta servera vegansk kost i de kommunala förskolorna.
   - Efter diskussioner med ordföranden i slutet på förra veckan bestämde vi först att skjuta upp beslutet till au-
gusti, men imorse kom direktiv att vi kommer att revidera de nya rutinerna om specialkost, säger Hans Wettby, 
utbildningschef på förskoleförvaltningen Väster.
   I mailet, som SVT tagit del av, framgår också tydligt att förvaltningen inte kommer garantera att vegankosten 
som erbjuds uppfyller ett fullständigt näringsinnehåll för små barn.
   - Vårdnadshavare är de som ansvarar för att komplettera maten med kosttillägg och därigenom säkerställa ett 
tillräckligt näringsintag, skriver Eva Jakobsson, förvaltningens strategiska chefskoordinator i mailet.
   (SVT Nyheter Väst)

   Hur kan anpassningar och särskilt stöd få en naturlig plats i förskolans verksamhet? Psykolog David Edfelt 
framhåller ett proaktivt arbetssätt. Ta en situation i taget och när den fungerar, börja med nästa. Hjälp barnen 
att få känna att de lyckas råder han. Ha alla barns behov i fokus när aktiviteter planeras. Det gäller särskilt barn 
som har fysiska funktionsnedsättningar, säger Anna Johansson från Specialpedagogiska skolmyndigheten i 
Utbildningsradions förskoleserie för pedagoger.
   (Utbildningsradion)
   Lyssna på avsnittet här:  https://bit.ly/3aFknLR   

   Cirka 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo mat och dryck hälls bort i slasken. Siffrorna gäller per 
person och år. Mycket av maten slängs för att den inte äts upp i tid – vi köper för mycket, glömmer den längst 
in i kylskåpet och kastar mat som blir över i stället för att äta upp resterna. Ett hushåll beräknas kunna spara 
minst 3.000-6.000 kr per år på att minska sitt svinn. För en förskola handlar det om mångdubbelt mer - och ett 
minskat svinn innebär naturligtvis också minskade kostnader.
   Livsmedelsverket har tagit fram tips för att minska matsvinnet. Läs om detta här:  https://bit.ly/2THedDI
   En enkel påminnelse om att minska matsvinnet är också Livsmedelsverkets ordlista “Nyord på svinniska”. 
Den hittar du här:  https://bit.ly/2VMI80g



Nästa FSO-Nytt kommer den 20 mars!

Frågor om specialpedagogik?

Förskola – ett socialt rum för vad?

Flerspråkighet i förskolan

Arbetsmiljön avgör om barnen delas in i mindre grupper

   Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du vända dig till Specialpedagogiska skol-
myndighetens tjänst Fråga en rådgivare.
   Där får du svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. SPSM:s 
tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter.
   Du kan söka svaret på din fråga bland redan publicerade svar. Hittar du inte svaret på just din fråga där kan du 
även ställa en skriftlig fråga i SPSM:s webbformulär. Du får normalt svar inom fem arbetsdagar.
   Läs mer här:  https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/

   Förskolan har länge haft en väl förankrad position i det svenska samhället, med hög grad av konsensus kring 
dess organisation och integration av omsorg och utbildning. En ökad variation i förutsättningar med bristande 
likvärdighet, och allt mer tydliga skiljelinjer i den politiska debatten om förskolans inriktning, har brutit upp 
den tidigare mer enhetliga bilden av förskolan. Vi ser också fl er krav på mångfald av ”barnomsorgsformer”, 
med bland annat barnomsorgspeng för vård av egna barn 1-3 år, och krav på att öka antalet familjedaghem. Det 
skriver Ingegerd Tallberg Broman, professor, Malmö universitet, och Ingrid Pramling Samuelsson, professor, 
Göteborgs universitet i en artikel i Skola & Samhälle.
   Vi fi nner, efter att ha tagit del av förskolepolitisk debatt en splittrad bild av vad förskolans syfte och innehåll 
ska vara och vem den ska vända sig till och varför. Vi ser stora skiljelinjer mellan de olika partiernas förslag, 
men också mellan olika förslag och den gällande, nyss reviderade, läroplanen. Den utredning rörande en hållbar 
förskola, som i tidigare upprop krävts från de två fackliga organisationerna och en större grupp förskoleforskare 
(Eidevald m.fl . 2019) har ökat i aktualitet. Stärk kunskapsunderlaget för politiska beslut. Värna hållbarheten.
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/2vk9TCp

   I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de fl erspråkiga 
barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan. Skolverket har tagit fram ett antal fi lmer om hur du kan 
undervisa så att barn kan utveckla alla sina språk.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2HZ3vTJ

   Mindre grupper i förskolan bidrar till barns lärande och utveckling. Men förskolans organisation, arbetsmiljö 
och arbetsplatskultur är avgörande för om förskollärarna verkligen delar in barnen i mindre grupper.
   Tidigare forskning visar tydligt att möjligheten att dela in förskolebarn i mindre grupper under delar av dagen 
har en rad fördelar för barnens välmående, lärande och utveckling. I sin avhandling har Panagiota Nasiopoulou 
vid Göteborgs universitet undersökt förskollärares intentioner med gruppindelning och vilka faktorer som fak-
tiskt bestämmer om gruppindelning sker.
   - Mina studier visar att gruppindelning är en pedagogisk praktik som utgår från de faktiska situationer som 
dagligen uppstår i verksamheten. Även om förskollärare poängterar att intentionen är att främja barnens lek och 
lärande, är organisatoriska aspekter avgörande för deras beslut att dela in barnen i mindre grupper, säger Pana-
giota Nasiopoulou.
   Avhandlingen visar att relationer och organisatoriska aspekter är avgörande för gruppindelningen. Relationer 
avser samspel mellan förskollärare, barn, vårdnadshavare, medarbetare och rektor. Organisatoriska aspekter 
som skapar möjligheter eller begränsningar för gruppindelning är till exempel personalsammansättning i förhål-
lande till antal barn, arbetsuppgifter och förskolans fysiska rum. Däremot fanns det ingen tydlig koppling mel-
lan förskollärares utbildningsnivå eller erfarenhet och genomförande av gruppindelning.
   (forskning.se)
   Läs mer här:  https://bit.ly/2xcnGeU


