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Barnombudsmannens årsrapport:
“Dom tror att dom vet bättre”

Nya FSO-rekommendationer om covid-19

FSO-enkät utskickad till medlemmarna

   1 maj 2020

   När barnkonventionen blev lag den första januari 2020 öppnades nya möjligheter för att åtgärda och komma 
till rätta med de brister som fortfarande hindrar barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Barnombudsmannens 
årsrapport 2020, Dom tror att dom vet bättre - Barnet som rätteighetsbärare, syftar till att ge en ögonblicksbild 
av Sverige strax innan lagen trädde i kraft.
   I rapporten ges många förslag för att stärka barnets rättigheter - inte minst inom rättsväsendet.
   Några av de centrala förslagen är:
   • För in bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals i förvaltningslagen och förvalt-
ningsprocesslagen och utred möjligheterna att införa sådana bestämmelser även i rättegångsbalken.
   • Möjliggör återförvisning till underrätt eller utredande myndighet när barnet inte har fått komma till tals och 
barnets bästa inte har bedömts eller beaktats.
   • Förtydliga domstolens utredningsansvar och stärk möjligheten att ta in sakkunskap i ärenden som rör barn.
   • Ge barnet ställning som part i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge och inför därmed möjlig-
het för barnet att få ett eget ombud i processen som enbart för barnets talan.
   • Säkerställ att barnet företräds av samma ombud i parallella processer, om inte det bästa för barnet är att ha 
olika ombud.
   • Utred möjligheten att inrätta specialdomstolar i ärenden som rör barn.
   Läs hela rapporten här:  https://bit.ly/3auENqb

   FSO har uppdaterat rekommendationerna för förskolornas arbete kring coronavirusets framfart. FSO vill be-
tona att det är just rekommendationer och inte tvingande regler.
   Du kan hitta rekommendationerna via FSO:s samlingssida med information om coronaviruset/covid-19:
   https://www.fso.se/Coronaviruset-covid-19.html

   I onsdags, den 29 april, skickade FSO ut ett mail ut till FSO:s medlemmar från adressen gallup@fso.se. Mai-
let innehåller några frågor kring corona-krisens konsekvenser för förskolan. Sommarens semester riskerar att 
påverkas mycket eftersom fl er barn än normalt kommer att behöva omsorg. FSO vill synliggöra de faktiska 
konsekvenser som det innebär. Vi är tacksamma för om ni vill besvara dessa frågor så att vi kan ge bland andra 
utbildningsministern en bred bild av hur den här tiden påverkar förskolan.



6 av 10 förskollärare oroliga för coronasmitta på jobbet

FSO om avtalsförslag från kommunerna

   Nästan 6 av 10 förskollärare är mycket eller ganska oroliga för att bli smittade av corona genom jobbet.
Det visar en undersökning från Lärarförbundet.
   Coronapandemin har skapat både oro, omfl yttning av personal och förändrade arbetsuppgifter för förskolans 
personal. Det pressade läget har lett till att 75 procent av de 790 intervjuade i Lärarförbundets nya undersöknin-
gen anser att de har mycket (28 procent) eller något (47 procent) svårare att uppnå kraven för verksamheten 
utifrån skollagen och läroplanen.
   -  Det är påfrestande att gå omkring och bära på en oro att riskera att bli smittad i samband med sitt arbete, 
säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande på Lärarförbundet.
   Hon betonar att det fi nns mycket som just nu skapar oro hos förskollärarna. Många undrar hur länge de ska 
orka med påfrestningarna ifall det blir en långvarig pandemi. Förskollärare ringer också förbundet för att lyfta 
sin oro över att de tillhör en riskgrupp. Andra oroar sig för att tappa de barn som verkligen behöver förskolans 
verksamhet just nu.
   - Vi vet att de barn som bor i de mest utsatta områdena inte kommer överhuvudtaget till förskolorna just nu. 
Så den sammanlagda oron påverkar så klart hur man mår och hur man kan prestera. Men jag upplever samtidigt 
att när man väl har kommit till sitt jobb så gör man det bästa av situationen och tar sitt ansvar, säger Johanna 
Jaara Åstrand.
   Läs hela artikeln:  https://lararnastidning.se/6-av-10-forskollarare-oroliga-for-coronasmitta-pa-jobbet/
   (Lärarnas tidning)

   Med anledning av corona-pandemin har riksdagen beslutat om en lag som ger regeringen möjlighet att i 
fredstid fatta beslut om stängning av förskolor och skolor (Lag om tillfällig stängning av verksamheterna på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, 2020:148). Skulle regeringen fatta ett sådant beslut överförs 
skyldigheten och ansvaret att erbjuda omsorg till barnets/elevens hemkommun. Vilka barn som omfattas fi nns 
reglerat i Förordning (2020:115) ändrad genom Förordning (2020:149) om utbildning på skolområdet och an-
nan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.  
   Detta betyder att om regeringen beslutar om en tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet ska trots 
detta förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk erbjuda omsorg i den omfattning det behövs för barn/elever 
som har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet inom vissa angivna samhällssektorer (up-
präkningen av sektorerna fi nns bland annat på FSO:s hemsida) så att den samhällsviktiga verksamheten kan 
upprätthållas.
Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i be-
hov av ett sådant stöd som endast kan erbjudas i förskolan eller fritidshemmet. Ansvaret för att erbjuda denna 
omsorg överförs från den fristående huvudmannen till barnets hemkommun. Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) anser att hemkommunen ska fortsätta att betala ut bidrag till den fristående huvudmannen även om re-
geringen beslutar om en tillfällig stängning. 
   Många av FSO:s medlemmar har under den senaste tiden, från sina kommuner, fått brev med avtalsförslag. 
Anledningen till detta är att kommunerna genom den nya förordningen har möjlighet att överlämna uppgifter 
på entreprenad. Det innebär att kommunen tecknar ett avtal med den fristående huvudmannen att huvudmannen 
åtar sig att erbjuda omsorg till de barn som omfattas av kommunens omsorgsskyldighet. FSO ställer sig bakom 
upplägget och idén då den stämmer väl överens med barnperspektivet och barnen därmed går kvar i sin trygga 
miljö med sina ”fröknar”. 
   Det fi nns dock en hel del frågetecken kring de avtal som har skickats ut. Vissa kommuner skriver i sina avtal 
att förskolan ska ställa sin personal till kommunens förfogande – något som ställer till det ur ett arbetsrätts-
ligt perspektiv. Andra kommuners avtal innehåller klausuler som kan tolkas som att kommunen har rätt att 
placera även andra barn hos den fristående förskolehuvudmannen. Ytterligare exempel är avtalsskrivningar som 
omöjliggör samarbete mellan olika fristående förskolor. FSO har därför bett sina jurister att granska avtalen. 
Vår rekommendation är därför att våra medlemmar begär att kommunen gör nödvändiga justeringar och däreft-
er träffar överenskommelse med kommunen. I denna extrema situation ska vi självklart göra allt för att samar-
beta för våra minsta medborgares bästa men det fi nns ingen anledning att slarva med juridiskt bindande avtal. 
   Mimmi von Troil, vd
   FSO



Nästa FSO-Nytt kommer den 15 maj!

Coronakrav sätter förskolepersonal på prov

Flerspråkighet i förskolan

Många håller sina barn från förskolan av coronarädsla

Skolinspektionen kritiserar kommun efter sexbrott

   Coronakrisen ställer nya krav på personalen i landets förskolor. Att barngrupperna på många håll är stora gör 
utmaningen extra svår.
   - Det är inte möjligt att hålla någon sorts social distans till barnen på en förskola, säger Lärarförbundets ord-
förande Johanna Jaara Åstrand.
   Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand beskriver stora barngrupper i förskolan som “ett jättestort 
arbetsmiljöproblem” även i normala tider. Och under coronakrisen har vissa förskolor tvingats slå ihop avdel-
ningar på grund av sjukskrivningar bland personalen, så att grupperna blivit ännu större, säger hon.
   - Och det är klart att när det blir än större grupper, då ökar kanske också oron för att man inte ska lyckas hålla 
riktlinjerna, ens när det gäller de basala hygienrutinerna.
   (Aftonbladet)

   Skolverket har tagit fram ett stödpaket för utveckling av arbetet med fl erspråkighet, nationella minoritetsspråk 
och teckenspråk i förskolan. Med rätt stöttning kan de fl erspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och 
svenskan.
   Du hittar stödmaterialet här:  https://bit.ly/3aTGv4Q

   Det är fortfarande många föräldrar som håller sina barn borta från Stockholms förskolor på grund av oro för 
smittspridning. I Rinkeby-Kista är frånvaron högst. Där var sex av tio förskolebarn inte på förskolan när SVT 
gjorde en rundringning till Stockholms stadsdelsförvaltningar.
   Stockholms stads skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) säger att den höga frånvaron är problematisk 
på sikt då förskolan är viktig för barns utveckling. Liksom de föräldrar SVT har pratat med, tror hon att det 
är det förhållandevis höga antalet smittade av covid-19 i Rinkeby-Kista som får föräldrar att hålla sina barn 
hemma.
   - Vi har gjort en rad insatser med skärpta rutiner för förskolan. Nu pågår ett omfattande arbete på förvaltnin-
gen att ringa föräldrar som har frånvarande barn för att få barnen att komma tillbaka. Och vi ser att allt fl er barn 
börjar komma tillbaka till förskolan, säger Isabel Smedberg-Palmqvist.
   Den 14 april infördes nya rutiner på förskolorna med så mycket tid som möjligt utomhus, skärpta krav på hy-
gien och städning, samt hämtning och lämning utomhus.
   (SVT Nyheter Stockholm)

   Skolinspektionen har granskat Botkyrka kommun efter att en barnskötare erkänt sexbrott på en av kommu-
nens förskolor. Nu är granskningen klar – och Botkyrka får bakläxa.
   I slutet av januari greps en barnskötare anställd på en av Botkyrka kommuns förskolor. I arresten erkände han 
sig skyldig till sexuella övergrepp och barnpornografi brott. Strax därefter inkom tre anmälningar till Skolin-
spektionen, varav en var från Botkyrka kommun.
   En av anmälningarna tog upp att den anklagade barnskötaren varit misstänkt för sexualbrott på en förskola i 
Ekerö kommun strax innan han anställdes i Botkyrka. Det är något som har väckt en debatt om hur kommunen 
hanterat bakgrundskontroller vid nyanställningar.
   I förra veckan publicerade Skolinspektionen sin granskning. Av den framgår det att kommunen har brustit i 
hur man hanterat utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning.
   Kommunen har haft regler och rutiner på plats. Men det går inte att i efterhand kontrollera om de efterföljts. 
Förskoleledningen har visserligen sagt att man har begärt utdrag ur belastningsregistret, men eftersom det inte 
har dokumenterats eller arkiverats kan det inte kontrolleras. Då förskolan inte har sparat registerutdragen har 
man dessutom omöjliggjort för allmänheten att begära ut dessa i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
   (BotkyrkaDirekt)


