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Information om coronavirus covid-19

Så påverkas FSO av coronaviruset covid-19

Tomt på förskolorna: ”Aldrig sett liknande”

   20 mars 2020

   Information till skola och förskola från Folkhälsomyndigheten om coronavirus covid-19:
   https://bit.ly/3ahjcSr
   På www.krisinformation.se får du aktuell krisinformation från svenska myndigheter.
   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 handsprit 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.

   FSO:s kansli är öppet och svarar precis som vanligt på frågor och ger råd och stöd som rör din förskolas verk-
samhet. Bokade kurser och utbildningar kommer att genomföras, dock kan det bli så att dessa genomförs digi-
talt i stället för att ges på plats i förskolan eller på annan plats i landet. Du som har bokat, eller har för avsikt att 
boka, kurser eller utbildningar, kommer att få all nödvändig information för att dessa ska kunna genomföras.
   FSO:s Rikskonferens för rektorer i förskolan den 23 april och FSO-dagen och FSO:s årsmöte den 24 april kan 
komma att fl yttas fram i tiden. Vi diskuterar just nu frågan med hotell Scandic Crown och kommer att meddela 
alla berörda deltagare, föreläsare och utställare så snart vi har kommit fram till alternativa datum.

   Stockholmarna följer de nya direktiven och håller de minsta barnen hemma – om de visar tecken på snuva. 
Flera förskolor i Stockholm har en tredjedel färre barn på plats, och på en förskola i Tensta är 85 procent av 
barnen hemma.
   - I måndags var hälften hemma. I dag nästan alla. Vi har aldrig varit med om liknande, säger en förskollärare i 
Tensta.
   Liknande siffror gäller för de fl esta förskolor som Expressen pratar med. På en förskola på Lidingö har en 
tredjedel av barnen varit hemma i stort sett under hela veckan.
   - Det är mycket mer än det brukar vara, säger förskolechefen. 
   Är det oroligt bland föräldrarna?
   - Nej, det är ånga som håller huvudet kallt. Men många pratar om det. Även barnen pratar om det, men inte så 
att det är panik på något sätt, säger förskolechefen.
   (Expressen)



Till FSO-familjens medlemmar

Förtur till omsorg för samhällsviktiga funktioner

Vi befi nner oss i ett extraordinärt läge. Det vardagsliv som vi tidigare har tagit för givet, som självklart, gäller 
inte längre. Coronaviruset covid-19 berör oss alla. Viruset gör inte skillnad på rik eller fattig, bryr sig inte om 
etnicitet, religion eller samhällsstatus. Viruset bär inte på några som helst fördomar när det sprider sin smitta. 
Forskare talar om att 60 till 70 procent av befolkningen kommer att smittas. Vår gemensamma uppgift är att 
fördröja smittspridningen så att sjukvården har resurser att vårda våra gamla och våra mest utsatta. Det är de 
som drabbas hårdast av effekterna av covid-19. Folkhälsomyndigheten har bedömt att alla över 70 år utgör en 
riskgrupp liksom människor med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjuk-
dom, eller diabetes. Vi har alla ett gemensamt ansvar att skydda våra äldre, det är vi skyldiga dem. Det är den 
generationen som har byggt vårt välstånd.  

I virusets spår har vi fått lära oss hur viktigt det är att vi hostar och nyser i armvecket och hur viktigt det är att 
tvätta händerna. Två betydelsefulla råd som om vi fortsätter med dessa när pandemin är över kommer att bidra 
till en bättre hälsa hos oss alla. 

Vi har också fått lära oss nya begrepp som exempelvis social distansering. Eftersom smittan sprids via droppar i 
utandningsluften är det centralt att vi inte kommer varandra nära. Tänk att du är ute en kall dag, din utandnings-
luft syns som ”rök” – det är den ”röken” som sprider smittan om du har covid-19. 

Tidigt fi ck vi höra att man troligen inte smittar om man inte har symtom såsom hosta, feber, halsont och/eller 
snuva. Nu dyker det upp allt fl er kliniska studier som visar att man kan smitta innan symtomen bryter ut, när 
man är ”asymtomatisk”. På exempelvis Harvard Medical School, USA, har man funnit att smitta kan ske via 
ytkontakt. Universitet i Austin, Texas, fann att mer än tio procent av patienterna hade smittats av någon som bar 
på viruset, men som ännu inte hade utvecklat symtom. Även om dessa två studier inte är så omfattande att det 
går att medicinskt säkerställa slutsatsen, stämmer de väl överens med studier i bland annat Tyskland och Hol-
land. Det är av denna anledning som social distansering är så viktig. 

Det är oerhört viktigt att vi, tillsammans, på alla sätt bidrar till att bromsa hastigheten i smittspridningen. Det 
gör vi för att öka möjligheten för att sjukvården ska klara av att ta hand om dem som kommer att behöva vård, i 
första hand människor i riskgrupper och äldre personer.

Social distansering är svår i förskolan och våra resurser, precis som vårdens, är begränsade. Vår uppgift är att se 
till att alla sjuksyrror, läkare, poliser, brandmän, sopgubbar, kassapersonalen i livsmedelsbutiken, busschaffi sar 
och andra med samhällsviktiga jobb kan fortsätta att jobba. Annars kollapsar hela samhället. Därför är det vik-
tigt att vi har möjlighet att, tillfälligt, begränsa vissa barns tillgång till förskola för att personalresurserna ska 
användas klokt och uthålligt. 

Det är därför FSO i sina rekommendationer går något längre än Folkhälsomyndigheten när vi säger att barn 
som har sjuka syskon eller föräldrar hemma ska hållas hemma. 

Mimmi von Troil, vd
FSO

   Om Sverige i likhet med andra länder fattar beslut om att stänga även skolor och förskolor för att minska 
smittspridningen av coronaviruset kommer man att ge förtur till omsorg för föräldrar som tillhör specifi ka 
yrkesgrupper som anses ha samhällsviktiga funktioner. Länsstyrelserna i landet arbetar just nu med att samman-
ställa en sådan lista. Länsstyrelsen i Stockholm menar att följande yrken ska ha denna förtur:

Personal vid hamnar och fl ygplatser  Sanering     Energibolag
Personal till storkök    Personal till transporter av material  Gränskontroll
Personal inom vård och omsorg  Krisledningspersonal    Räddningstjänst
Larmcentralen     Bevakning     Barnomsorg
Kritisk personal inom fi nansiella sektorn Stödfunktioner inom IT telefoni och HR Rättsväsendet
Begravningsverksamhet   Dagligvaruhandel    Personal till 
      Underrättelseverksamhet   kollektivtrafi k
(Expressen)



Förskollärarna nyckeln till framgångsrik tioårig grundskola

Kommuner vädjar om att även friska barn hålls 
hemma från förskolan

Gymnasielärare kan fl yttas till förskolan

   Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan genomföras. Lärarför-
bundet ser att utredaren har ett stort ansvar att förvalta uppdraget på ett sätt som tar tillvara på förskollärarnas 
kompetens.
   - Så viktigt att regeringen har lyssnat på Lärarförbundet och nu betonar förskollärares unika kompetens för 
sexåringarnas lärande i direktiven till utredaren. Det kommer vara grundläggande för att uppnå en sammanhål-
len skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand
   - Vi är positiva till att regeringen har insett komplexiteten i en sådan här stor förändring och att det ska tas 
fram tydliga övergångsregler och ges tid till kompetensutveckling. Det borgar för en långsiktigt hållbar reform, 
säger Johanna Jaara Åstrand.
   - Även stora reformer fi nns i ett större sammanhang. Utan kraftfulla insatser för lärares arbetssituation och 
mot lärarbristen så riskerar de bästa intentionerna falla platt, säger Johanna Jaara Åstrand
   - När förskollärare arbetar sida vid sida med grundskollärare visar erfarenheten att övergången mellan för-
skola och skola underlättas betydligt. Internationella jämförelser visar att tid i förskolepedagogisk verksamhet 
– vilket i Sverige handlar om både förskola och förskoleklass – påverkar skolresultaten positivt, säger Johanna 
Jaara Åstrand.

   Flera kommuner vädjar nu om att föräldrar minskar förskoletiden för barnen. Huddinge kommun vill att föräl-
dralediga och arbetssökande håller friska barn hemma från förskolan.
   - Detta om vi kommer i ett läge där många i personalen måste sjukskriva sig eller vara hemma med egna sjuka 
barn på grund av coronaviruset, säger Ulrika Lamberth, pressansvarig.
   I tisdags meddelade regeringen att undervisningen i gymnasie- och högskolan inte ska bedrivas i skolans 
lokaler, enligt rekommendation från Folkhälsomyndighetens. Det är dock för tidigt att stänga landets grund- och 
förskolor, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.
   Men förskolor vittnar om personalbortfall med anledning av det nya coronaviruset och en ansträngd situation 
i verksamheten. 
   Nu går Huddinge kommun ut med en vädjan till arbetssökande föräldrar, och föräldralediga med yngre sys-
kon, som har rätt till 25 timmar i veckan, att hålla barnen hemma även om de är friska.
   - Vi vill dock betona att det inte är ett formellt fattat beslut, utan enbart en vädjan. Anledningen är att vi ser att 
läget kan bli mer ansträngt ute på förskolorna om eller när många i personalen måste sjukskriva sig eller vara 
hemma med egna sjuka barn på grund av coronaviruset, säger Ulrika Lamberth, pressansvarig på kommunen.
   - Om man inte har möjlighet, så är barnet varmt välkommet, som vanligt, till förskolan.
   Även förskolor i Stockholms stad har gått ut med en liknande vädjan.
   ”Vi uppmanar alla att se över barnets vistelsetider och har man möjlighet att minska dessa är vi tacksamma, 
då pedagoger annars behöver jobba övertid för att täcka frånvarande pedagoger”.
   (Dagens Nyheter)

   Regeringen arbetar med lagförändringar som gör det möjligt att stänga skolor och förskolor – men hålla öppet 
för barngrupper med föräldrar i samhällsviktiga yrken. Nu överväger fl era kommuner – bland annat Nacka – att 
fl ytta gymnasielärare till förskolan.
   - Det pågår sådana diskussioner i fl era kommuner. Men arbetsgivarna måste samla sig kring insikten att 
lärarna som är i skolan kommer att behöva sköta sitt uppdrag. Och lärarnas uppdrag är att bedriva undervisning 
– men i nya former, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.
   Enligt utbildningsministern är det dock för tidigt att prata om att fl ytta personalgrupper.
   -Vi har en smittspridning som gör att vi måste agera med full kraft för att hindra spridning, och för att skydda 
riskgrupper. Det här kommer att kräva uppoffringar av alla som bor i Sverige, säger Anna Ekström, till Lärarnas 
tidning.
   (Lärarnas tidning)
Läs hela artikeln här:  https://lararnastidning.se/gymnasielarare-kan-fl yttas-till-forskolan/



Nästa FSO-Nytt kommer den 3 april!

Arbetsmiljön avgör om barnen delas in
i mindre grupper på förskolan

Förskolornas arbetsmiljö i stor granskning

   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.
   Panagiota Nasiopoulou har också undersökt vilka av läroplanens innehållsområden förskollärare prioriterar. 
Medan språk, matematik, lek och motorisk utveckling prioriterades högt, var läsa och skriva lågt prioriterat. 
Nästan två tredjedelar av förskollärarna svarade i följdfrågor att läsa och skriva inte ingår i förskolans uppdrag 
eller att barnen är för unga för undervisning i läsning och skrivning.
   - Det tyder på att det fi nns en arbetsplatskultur som är skeptisk till en mer kunskapsorienterad förskola, säger 
Panagiota Nasiopoulou och fortsätter:
   - Det fi nns ett stort behov av mer riktade kompetensutvecklingsinsatser som tar hänsyn till förskollärares och 
arbetslags olika behov och att satsningar sker i samspel med förskollärare och de utmaningar, dilemman och 
frågor som fi nns i den faktiska miljö där de arbetar.
   Avhandlingen baseras på en enkät som besvarats av 698 förskollärare från 46 kommuner i Sverige.
   (forskning.se)

   När Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön i kommunerna hamnar förskolorna under lupp.
   - Kommunerna har begränsade medel, men arbetsmiljölagen gäller, säger projektledaren Heli Aarnipuro.
   Under 2019 informerade Arbetsmiljöverket samtliga svenska kommunledningar om vilket ansvar de har för 
arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
   Nu följer myndigheten upp med kontroller av ledningens systematiska arbete, men ska också med stickprov 
ute på förskolor, för att se om arbetet på central nivå också förbättrar arbetsmiljön ute på golvet. Redan innan 
granskningen börjar visar sig fl era problem:
   - Det är stressrelaterad ohälsa till stor del. Sen fi nns det även bullerskador, många som har tinnitus. Det fi nns 
belastningsskador och så förekommer hot eller hot om våld från utomstående, säger Heli Aarnipuro till Lärarnas 
tidning.
   Förskolorna är slumpmässigt utvalda, för att ge en så bred bild som möjligt av den fysiska och psykiska ar-
betsmiljön och av kommunens systematiska, förebyggande arbete.
   Ni kommer att hitta massor av brister?
   - Troligtvis. Det är inte en hel kartläggning, vi tittar på hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i prakti-
ken.Vi diskuterar med ledning, personal och skyddsombud: fi nns det problem? Har de lyfts upp? Är det lång-
variga problem? Har de ett lokalt fungerande system så att problemen får en lösning? Det är meningen med 
arbetsmiljöarbete, det fi nns problem i de bästa av världar. Det viktiga är att det hanteras och får sin lösning, 
säger Heli Arnipuro.
   (Lärarnas tidning)
   Läs hela artikeln här:  https://lararnastidning.se/forskolornas-arbetsmiljo-i-stor-granskning/


