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Synpunkter på FSO:s rekommendation - FSO svarar

Förskolebarn i Danmark ska hålla avstånd på två meter

   17 april 2020

   FSO har sedan coronautbrottet kontinuerligt uppdaterat hemsidan med information om hur man bäst stoppar 
smittspridning. FSO har också i fl era olika rekommendationer gett tips på hur man bäst skyddar såväl barn som 
personal och föräldrar från corona-pandemin.
   - Vårt huvuduppdrag har hela tiden varit samma som Folkhälsomyndighetens, det vill säga att sakta ned och 
begränsa smittspridningen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Bland de rekommendationer FSO har lagt upp på hemsidan fi nns en som har vållat huvudbry.
   ”För att förhindra smittspridning bör, utifrån en försiktighetsprincip, barn som har sjuka syskon och/eller 
vårdnadshavare hållas hemma.”
   FSO har på grund av denna rekommendation fått många samtal och mail, eftersom den kan tyckas gå tvärs 
emot Folkhälsomyndighetens rekommendation att alla som inte har symtom ska gå till arbete, skola eller för-
skola.
   - Vi är noga med att påpeka att detta är FSO:s rekommendation, inte Folkhälsomyndighetens. Vid framtagan-
det av FSO:s rekommendation har vi bland annat utgått från att personalsituationen på förskolan måste vara 
långsiktigt uthållig, både utifrån att personalen är frisk, men också utifrån ökad belastning under längre tid. Då 
det i nuläget är i princip omöjligt att få tag på vikarier har huvudprincipen varit att förskolan i första hand måste 
fungera för de kategorier som har rätt till förskola vid ett eventuellt regeringsbeslut om stängning, alltså barn 
som behöver förskolan på grund av särskilda skäl, och barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner. 
Genom att tillämpa försiktighetsprincipen gör vi det möjligt för förskolan att fortsatt hålla öppet för dem som 
har störst behov, säger Mimmi.
   Det fi nns rapporter som visar att uppemot 30 procent av de japaner som evakuerades från Wuhan var asym-
tomatiska smittbärare, alltså helt saknade symtom på covid-19, och EU:s Centre for Disease Prevention and 
Control (EU:s motsvarighet till den svenska Folkhälsomyndigheten) anger att risken för asymtomatisk och pre-
symtomatisk smitta kan vara allt mellan mycket liten och ända upp till 62 procent.
   - Enligt Världshälsoorganisationen WHO är det klarlagt att presymtomatiska personer kan sprida smitta en till 
tre dagar innan de själv utvecklar symtom, och att smittan då sprids på samma sätt, via droppsmitta från mun 
och näsa, som om personerna själva redan hade utvecklat symtom. En tysk undersökning visar också att perso-
ner helt utan symtom kan vara smittspridare. Men, och det är viktigt, det är rektorerna och huvudmännen i våra 
medlemsförskolor som ansvarar för sina verksamheter och fattar besluten. FSO:s rekommendationer är tänkta 
att fungera som ett stöd för dem, säger Mimmi.

   När förskolorna i Danmark i onsdags öppnade igen efter att ha varit stängda på grund av coronaspridningen 
gjordes det med särskilda riktlinjer för pedagogerna. De ska bland annat se till att barn håller minst två meters 
avstånd, skriver tidningen Dagbladet Information.
   Det leder till en möjlig platsbrist och i Köpenhamn uppmanar man nu föräldrar att i förväg meddela behov av 
omsorg, vilket får kritik från Köpenhamns föräldraorganisation.
   - Föräldrarna hamnar i kläm när arbetsgivarna räknar med att de kommer tillbaka till jobbet men det är inte 
säkert att det är möjligt, säger ordförande Julie Kyndesgaard.
   (Omni)



Coronabeslut: Föräldrar ska hämta och lämna utomhus

Lärarförbundet: Många förskollärare oroliga för sin hälsa

Covid-19: Tydligare riktlinjer för förskolan behövs

FSO:s information och rekommendationer om corona

   Stockholm stad har infört nya rutiner på förskolorna, för att minska smittspridningen av covid-19. Förutom 
att hämtning och lämning av barnen ska ske utomhus är rådet att så mycket av verksamheten som möjligt ska 
hållas utomhus.
   Rutinerna började gälla efter påsk och informationsaffi scher på fl era språk riktat till föräldrarna kommer att 
sättas upp på stadens förskolor.
   (Sveriges Radio P4 Stockholm)

   Sveriges förskolor håller öppet som vanligt under coronakrisen. Men sjukfrånvaron bland personalen är stor, 
och många känner oro för att gå till jobbet.
   Pia Rizell är förskollärare och förbundsstyrelseledamot i Lärarförbundet. Hon säger att det i vissa storstads-
områden inte är mer än 20 procent av ordinarie personal på plats.
   - I den kontakt jag har med våra medlemmar är många oroliga för att de tillhör en riskgrupp, eller för att dra 
hem smitta till anhöriga. Vi är väldigt utsatta, eftersom social distansering är omöjligt i förskolan. I vår profes-
sion ingår det att ge trygghet och närhet, och vi har ofta stora barngrupper med barn och vuxna på liten yta, 
säger hon.
   Vissa förskolor har ställt om för att ha så mycket av verksamheten som möjligt utomhus.
   - Det fungerar bra om ordinarie personal är på plats, men annars fi nns det risk att säkerheten brister. Ett annat
problem är vikariesituationen. Kommunerna vill undvika att fl ytta runt personal, som annars riskerar att bli su-
persmittspridare, säger Pia Rizell.
   Hon uppmanar föräldrar att följa riktlinjerna om att barn med symtom ska hållas hemma, vilket inte alla gör.
   - Det är en svår situation. Vi ser att det uppstår diskussioner när personal och vårdnadshavare gör olika be-
dömningar. Särskilt när det gäller riktlinjen om att barnet ska vara hemma 48 timmar efter det senaste symto-
met. Där är det viktigt att vi har en rak och tydlig kommunikation och tar stöd av rektor om det uppstår oenig-
het.
   Lärarförbundet kräver nu att regeringen inför en smittskyddspenning, som gör det möjligt för friska personer 
som tillhör en riskgrupp att stanna hemma från arbetet.  
   - Det är en jätteviktig del. Vi förskollärare har ingen möjlighet att jobba hemifrån eller isolerat.
   (Arbetet)

   Förskolepersonalen vittnar om sin oro. På arbetsplatsen är avstånd omöjligt, det råder personalbrist och föräl-
drar lämnar barn med symtom.
   - Vi kan konstatera att situationen varierar över landet då Sverige befi nner sig i olika faser. Färska siffror från 
i tisdags visar dock att 75 procent av förskollärarna tycker att det är svårare att leva upp till läroplanen just nu. 
Det är enormt pressat, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.
   De riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har om att hålla minst två meters avstånd är omöjliga för personalen 
att följa.
   - Därför är det extrem allvarligt att förälder inte följer riktlinjerna, utan ändå lämnar sina sjuka barn eller barn 
med rinnande näsor och hosta. Det är en grundregel att man inte lämnar barn med symtom. Gör man det går det 
inte att kontrollera smittan i sammanhangen, och då kan inte förskolorna ha öppet.
   - Vi driver att man inför smittskyddspenning, då det fi nns de som är i en riskgrupp. För i dag hamnar de mel-
lan stolarna. Den som följer råden att stanna hemma står utan ersättning.
   På vissa håll där personal är sjuka har man tvingats slå ihop avdelningar, säger Johanna Jaara Åstrand. Dess-
utom råder en brist på basala hygienartiklar som tvål, handsprit, desinfektionsmedel, engångshanddukar, och 
handskar.
   (Aftonbladet)

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



Nästa FSO-Nytt kommer den 1 maj!

Utbilda dig till specialistbarnskötare

Digitala FSO-kurser

Befattningsutbildningen uppskjuten

Barn till föräldralediga nekas förskola i Solna

Oslos förskolor ska öppna igen

   Vill du utvecklas i din roll som barnskötare?
   Specialistbarnskötare är en kompletterande yrkesroll i förskolan för dig som älskar ditt jobb som barnskötare 
och vill fördjupa dina pedagogiska kunskaper. På Yrgo (Högre Yrkesutbildning Göteborg) kan du utbilda dig 
till specialistbarnskötare inom lärmiljöer eller språkutveckling. Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.
   Läs mer här:  https://www.fso.se/Filer/PDF/Produktblad_barnskotare_Yrgo.pdf

   FSO kan nu erbjuda kursen Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar som digital videokonferens. 
Efter att du har bokat kurs och datum som vanligt kopplar vi upp oss via en digital applikation med vår kursle-
dare och din förskola. Kostnaden för kursen är densamma som för den “vanliga” kursen, förutom att du natur-
ligtvis slipper betala för reskostnader för FSO:s kursledare.
   Vi planerar att även andra av våra kurser ska kunna beställas som digitala videokonferenser, och har du egna 
förslag på kurser som du tror att din förskola skulle kunna ha nytta av på detta sätt är du mycket välkommen att 
höra av dig till utbildning@fso.se.
   Du kan läsa mer om Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar på vår hemsida:
   https://www.fso.se/Huvudmannaansvaret-skollagenochstyrelseansvar.html

   FSO:s Befattningsutbildning för rektorer i förskolan skjuts upp. Kursstarten, som var satt till den 1 oktober 
skjuts upp till januari 2021. Utbildningen, som är en uppdaterad version av FSO:s uppskattade förskolechefsut-
bildning, kommer också efter återkoppling från de senaste deltagarna att anpassas ännu bättre efter rektorernas 
behov av stöd för sin verksamhet.
   Håll koll på FSO:s hemsida efter nyheterna som kommer under våren!

   Personalen vid de kommunala förskolorna i Solna har drabbats hårt i coronatider och stor del av personalen 
har varit hemma sjuk. Mellan 30 och 40 procent av personalen har varit hemma de senaste veckorna vilket har 
medfört att det har krävts omfördelning av personal mellan verksamheterna.
   För att underlätta för den del av personalen som jobbar har barn- och förskolenämnden tagit beslut att inte 
tillåta barn till föräldralediga på förskolan. Beslutet togs innan påsk och har nu trätt i kraft.
   - Vi klarar inte av att ta emot alla barn. Barn till föräldralediga är en så pass stor grupp att vi har tagit det här 
beslutet, säger Anna Lasses (C), ordförande.
   Föräldrarna har informerats och beslutet gäller i nuläget månaden ut. De som berörs lovas ekonomisk kom-
pensation i form av att de slipper avgift för hela månaden.
   Beslutet gäller inte för arbetslösa, studerande eller korttidspermitterade.
   - Där är tanken att det ska fi nnas möjlighet för de arbetslösa att stå till förfogande för vården. För exempelvis 
familjer med timanställda skulle det slå väldigt hårt och även drabba samhället om de inte kan jobba, säger hon.  
   (SolnaDirekt)

   Efter att ha varit stängda i över fem veckor börjar förskolorna i Norge att öppna på måndag. Först ut är huvud-
stadsområdet Oslo där totalt 37.000 barn går i förskola.
   - Alla dagis är planerade att öppna under perioden den 20–27 april, bekräftar Oslo kommuns utbildningsan-
svariga Inga Marte Thorkildsen.
   (Aftonbladet)


