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Kommuner portar barn från förskolan

   3 april 2020

   En rad kommuner stoppar nu barn till arbetslösa och föräldralediga från att gå i förskolan. Detta för att mins-
ka trycket på personalen under virus-pandemin.
   Enligt Skolverket är det här inte förenligt med skollagen. Men åtgärden är nödvändig anser Per Svensson, 
som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.
   - Vi har så stor personalfrånvaro att vi var tvingade att prioritera och då har vi de här barnen som ändå har 
föräldrar som är hemma. De har ju inte ett omsorgsbehov, säger han.
   En rad kommuner har ju sedan en tid tillbaka vädjat till arbetslösa och föräldrar som är hemma med yngre 
syskon att hålla sina barn hemma från förskolan för att möta det ansträngda läget under Corona-smittan. Men 
några kommuner går ett steg längre, och har infört ett regelrätt förbud för dessa barn att komma till förskolan.
   Förutom Falkenberg gäller det även i exempelvis: Boden, Ånge och Luleå där Maarit Enbuske är skolchef. I 
Luleå är det omkring 600 barn som sedan förra veckan inte får gå till förskolan.
   - Vi har inte den tillgången till vikarier att vi kan lösa situationen, och därför har vi valt att inte erbjuda det 
just nu, säger hon.
   Enligt Skolverket strider det här mot skollagen som ger de här barnen rätt att gå 15 timmar i förskola varje 
vecka.
   - Utifrån skolans författningar fi nns det i dagsläget ingen möjlighet att begränsa rätten till förskola för vissa 
barn, säger Ulrika Jonasson som är rättschef på Skolverket.
   Men Luleå kommun hänvisar till arbetsmiljölagen, eftersom man inte anser att man kan garantera förskole-
barnens säkerhet när så många i personalen är sjuka.
   Utbildningsminister Anna Ekström avböjer att kommentera frågan, likaså socialdemokratiska ordföranden 
Gunilla Svantorp i riksdagens utbildningsutskott. Vice ordförande i utskottet, liberalen Roger Haddad, har själv 
ett förskolebarn hemma eftersom hans fru är föräldraledig med ett yngre syskon, och han har viss förståelse för 
kommunernas agerande.
   - Men på sikt, om det här blir långvarigt, så är det förstås inte bra för barnen. Barnen behöver ju komma till 
förskolan, för att träffa sina övriga kamrater, men inte minst så att man tar del av förskolans pedagogik, säger 
Roger Haddad.
   (Sveriges Radio)

FSO-dagen och Rikskonferensen uppskjutna
   På grund av den rådande corona-pandemin har FSO beslutat att skjuta upp Rikskonferensen för rektorer i för-
skolan samt FSO-dagen.
   Nya datum:
   Rikskonferensen för rektorer i förskolan  29 oktober 2020
   FSO-dagen      30 oktober 2020
   FSO:s kansli arbetar för högtryck på att bekräfta samtliga föreläsare till de nya datumen, och vi kommer sna-
rast möjligt att gå ut med information kring detta.
   Observera att du som har anmält dig till Rikskonferensen och/eller FSO-dagen naturligtvis är garanterad plats 
på de nya datumen i oktober utan några tillkommande kostnader - din bokning gäller!
   Här hittar du mer information:  https://www.fso.se/FSO-dagen-uppskjuten.html.



Utbildningsministern: 

“Jag vill inte peka fi nger”

Förskolor håller smitta hos personal hemlig

Coronaviruset och personuppgifter

   Situationen med coronasmittan har lett till att fl era kommuner stoppar barn till arbetslösa och föräldralediga 
från att gå i förskolan. Detta är inte förenligt med skollagen. Enligt utbildningsminister Anna Ekström är läget 
nu extra ansträngt, som har förståelse för kommunernas agerande.
   - I vanliga fall hade jag blivit förbannad, men i det läge som råder nu så är det inte i vanliga fall, säger hon.
   Det är för att minska trycket när många i personalen blir sjuka som fl era kommuner, däribland Luleå och Fal-
kenberg, har infört förbud för barn till arbetslösa och föräldralediga att komma till förskolan.
   Dessa barn har rätt till 15 timmars omsorg i veckan, och kommunernas agerande är enligt Skolverket inte för-
enligt med skollagen. Utbildningsminister Anna Ekström, säger att hon värnar principen om alla barns rätt till 
förskola, men hon vill inte kritisera kommunernas agerande nu.
   - När de som fi nns längst ut, långt borta från bekväma kontor där jag sitter sliter väldigt hårt för att få verk-
samheten att fungera, tänker jag inte sitta på mitt kontor och peka fi nger åt dem, säger hon.
   Hur ska arbetslösa föräldrar kunna söka jobb med förskolebarn hemma?
   - Jag utgår från att förskolan kommer att kunna hantera om det skulle vara så att en förälder behöver söka 
jobb, säger hon.
   Kristdemokraterna anser att reglerna behöver ändras för extra ordinära situationer som den med Coronaviru-
set, så att det kommunerna nu gör blir lagligt. Men Anna Ekström kan inte säga om det är något som kommer 
att genomföras eller inte.
   - Och jag prioriterar lagstiftning som i det här läget säkerställer att vårt samhälle kan fungera i den svåra 
smittspridning som nu gäller, säger Anna Ekström.
   (Sveriges Radio)

   När personal på en förskola i Malmö testades positivt för coronaviruset covid-19 bad rektorn kollegerna att 
hemlighålla det för föräldrarna, enligt uppgifter till Kvällsposten. Däremot informerar förskolorna om löss och 
magsjuka.
   Rektor och utbildningschef hänvisar till sekretess kring corona, och säger att alla förskolor i Malmö har denna 
policy.
   - Största utbredningen fi nns ändå bland vuxna. När det gäller löss och vinterkräksjuka, då sätter vi barnets 
perspektiv först. Föräldrar måste då vara mer vaksamma och behöver sätta in behandling. Samma med vinter-
kräksjuka. Då skickar vi info så föräldrar vet om det är nåt på gång, ingen blir utpekad, säger utbildningschefen 
Margaretha Danielsson.
   (Kvällsposten)

   Datainspektionen har tagit fram en vägledning med anledning av coronaviruset och om hur känsliga person-
uppgifter ska hanteras:
   “Samtidigt är uppgifter om hälsa känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur informationen hante-
ras. En arbetsgivare bör undvika att systematiskt samla in uppgifter om eventuella sjukdomstillstånd från an-
ställda, eller deras anhöriga. De åtgärder som en arbetsgivare vidtar får heller aldrig gå så långt att arbetsgivaren 
i praktiken tar sig an uppgifter som myndigheter ska hantera.
   När det gäller coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att känna till följande:
   - Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.
   - Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om 
hälsa.
   - Uppgifter om att någon är i ”karantän” (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplat-
sen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
   - Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om 
hälsa.
   - En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift.
   Läs mer här:  https://www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/



VAB-förskola i Åre – ska säkra samhällsviktiga jobb

Grönare skärmtid för barn med gratisappar

APL-platser i höst

Älsvbyn: Trygga anställningar för barnskötare återinförs

   För att föräldrar med samhällsviktiga jobb ska kunna jobba trots att barnen är sjuka, fi nns nu en sorts VAB-
förskola i Åre kommun.
   Det kan handla om barn till föräldrar som arbetar som poliser, inom vård och omsorg och räddningstjänsten, 
och som behövs i samhället under coronautbrottet.
   -Vi såg att det fi nns en risk att personal blir hemma med barn som i normalfallet kanske skulle vara i skola 
och förskola även fast de bara är lite förkylda, säger kommunchef i Åre Thomas Fornell om den nya förskolan.
   (Sveriges Radio P4 Jämtland)

   Frågan är inte bara hur lång tid barn ska få tillbringa vid en skärm, utan också vad de ska göra framför den. 
Naturskyddsföreningen ger tre tips på gröna gratisappar:
   Ekopaddan: (3-5 år)
   En rekorderlig padda förklarar på bred göteborgska att den vill bli matad. Utan gifter! Spelet går ut på att 
plantera, vattna, rensa ogräs och sedan mata paddan. Det är inte mycket mer händelserikt än att odla själv i 
trädgårdslandet, men kan nog väcka lite odlingslust och tankar om varifrån maten kommer.
   Tripp trapp träd: (3-5 år)
   Två ekollon rör sig omkring sin ek, där du exempelvis kan hitta gråsuggor under stenar, trolla fram larver 
under barken och spela på löv. Det är inte direkt faktaspäckat men presenterar småkrypens värld på ett inbju-
dande sätt, som kanske kan ge en längtan att vända på verkliga stenar. Med internet uppkoppling kan du också 
se Utbildningsradions pedagog iska Tripp trapp träd-fi lmer med språk- och räkneträning för förskolebarn.
   Biologg: (5-100 år)
   Appen Biologg liknar Pokémon Go, men istället för att samla på låtsasfi gurer samlar du verkliga arter. Med 
mobilen fotograferar du nya arter, registrerar dem direkt om du kan deras namn eller får hjälp med artbestäm-
ning.  Varje art ger poäng och tar dig mot nya nivåer. Tanken är också att en stor samling fynd från olika platser 
ska kunna användas för forskning och naturvård. Hur forskare kan använda de infångade arterna återstår att se, 
men appen är hur som helst ett bra verktyg för att sprida artkunskap i nya grupper.

   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.
   Behov av APL-platser i höst:
   Vecka 34-37 (behöver få in platserna senast v. 21, 22 maj)
   Vecka 38-41
   Vecka 42-46 (höstlov v 44, gymnasiet)
   Vecka 47-50
   Länk till svarsblankett för höstterminen:  https://bit.ly/2xvhkHN

   För runt tio år sedan beslutade Älvsbyns kommun att all förskolepersonal ska ha högskoleexamen. Det gjorde 
att många barnskötare fi ck sluta och att barnskötare bara anställdes som outbildad förskollärare på en max en 
termin i taget.
   Nu har kommunstyrelsen beslutat att riva upp det gamla beslutet. Det har fått barnskötare i kommunen att 
glädjas.
   - Nu kan det bli riktiga anställningar för barnskötare. Det har varit otryggt både för dem och för arbetslagen 
när man inte vet hur länge de får stanna. De har fått veta väldigt sent om de fått fortsätta, säger Doris Olofsson, 
barnskötare och arbetsplatsombud.
   Jan-Erik Backman är skolchef i Älvsbyns kommun och den person som ska genomföra reformen.
   - Det är ett jättebra beslut. I dag har vi god tillgång på utbildade förskollärare, men om fem–tio år så kommer 
det att bli betydligt fl er pensionsavgångar.
   (Kommunalarbetaren)



Nästa FSO-Nytt kommer den 17 april!

Information om corona covid-19

Förskolan tvångsstängdes – men vart tog barnen vägen?

Barngruppernas storlek minskar

“Skev bild av barngruppernas storlek”

   Nästan alla av de cirka 70 barn som gick i den tvångsstängda och av kommunen extremistkopplade förskolan 
i Angered i Göteborg vistas nu i hemmen, enligt förskolans ägare. Trots att man erbjudits att slippa köa har bara 
ett fåtal föräldrar valt att sätta barnen i kommunens förskolor.
   - Vi vet inte vart barnen har tagit vägen och hur familjerna har löst det. En del kanske väntar och hoppas att 
den här förskolan ska öppna igen, säger Katarina Olvik,  utbildningschef för Göteborgs stads förskolor i område 
Öster, dit Angered hör.
   Enligt utbildningschefen Katarina Olvik är det i dag ”runt sju, högst tio” av det 70-talet barnen som nu fi nns i 
kommunens förskoleomsorg. De barnen har fördelats ut på befi ntliga förskolor. Göteborg stad hade annars inför 
stängningen förberett en så kallad fl exavdelning i stadsdelen Gårdsten ifall många var intresserade.
   (Dagens Nyheter)

   Hösten 2019 var nästan 522.000 barn inskrivna i förskolan. Det är en ökning med drygt 4.200 barn jämfört 
med hösten 2018. Fördelningen mellan fl ickor och pojkar är i stort sett jämn. Av alla barn i förskolan är 48,4 
procent fl ickor och 51,6 procent pojkar, vilket är i enlighet med könsfördelningen i befolkningen för barn i för-
skoleålder. Det visar ny statistik från Skolverket.
   Barngruppernas storlek i förskolan har minskat. 2019 var det i genomsnitt 15,0 barn i barngruppen jämfört 
med 15,4 år 2018. Andelen personal med förskollärarexamen var 39,5 procent år 2019, vilket är en minskning 
med 0,1 procentenhet jämfört med 2018.

   FSO har samlat myndighetslänkar, viktig samhällsinformation och egna rekommendationer på en särskild sida 
på hemsidan. Med anledning av det extraordinära läget har FSO beslutat att mycket av det material som normalt 
sett endast skulle vara tillgängligt för FSO:s medlemmar nu är tillgängligt för alla. På det sättet vill vi underlätta 
vardagen för små idéburna förskolor under denna kris.

https://www.fso.se/Coronaviruset-covid-19.html

   Barngrupperna i förskolan minskar - det visar Skolverkets nya statistik.
   - Det hade varit bra om det stämde med verkligheten, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ord-
förande, till Lärarnas tidning.
   Under 2018 bestod snittgruppen av 15,4 barn. Under 2019 hade den siffran sjunkit till 15,0. Men det fi nns 
barngrupper som är så stora som 22-24 barn, enligt Skolverket.
   Johanna Jaara Åstrand är kritisk till statistiken, som samlas in varje år i oktober.
   - Vi vet att mättillfället i oktober ger en skev bild av hur det faktiskt är. Grupperna är alltid mindre under hös-
ten än under våren - och många förskollärare vittnar om att stora delar av dagen slås barngrupper ihop, långt 
över dessa 15 som statistiken säger, säger Johanna Jaara Åstrand.
   - Vi mäter 15 oktober, den veckan. Det är Sifo som gör, och uppgifterna är de som huvudmännen skickar in - 
och det underlag vi har att förhålla oss till. Vi har inte sett att vi skulle behöva göra utvärderingen tätare än en 
gång om året, säger Maria Lyckeståhl, undervisningsråd på Skolverket.
   (Lärarnas tidning)


