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Så funkar tillsynen av förskolor

   29 maj 2020

   Trots intervjuer, referenstagning och utdrag ur belastningsregistret kunde vi inte stoppa mannen. Övergreppen 
på förskolan hade kunnat få ett slut innan de ens börjat. Vi kräver att det omedelbart införs ett lagstadgat infor-
mationskrav mellan kommuner, skriver Emanuel Ksiazkiewicz (S), Botkyrka, i en debattartikel i Expressen.
   Hur ska ett samhälle reagera när det som inte får hända redan har skett? När vi tvingas konstatera att vi inte 
gjort nog och att vi inte kunnat skydda dem som behöver oss mest. Och att vi sedan även ställs inför faktumet 
att det oförsvarbara aldrig hade behövt ske.
   Det här var den verklighet vi i Botkyrka kommun vaknade upp till, en gråmulen onsdag i februari. En av våra 
barnskötare var misstänkt för, och har nu erkänt, att han begått övergrepp mot barn på förskolan där han ar-
betade.
   Men detta fall började inte hos oss, och vi kan inte acceptera det faktum att dessa övergrepp hade kunnat få ett 
slut innan de ens börjat.  
   Tidigt uppdagades det att personen i fråga redan sju år tidigare varit misstänkt för liknande brott i en av våra 
grannkommuner. Personen togs då ur tjänst, men när utredningen lades ner förfl yttades han enbart till en annan 
arbetsplats inom samma kommun. Sen riktade han fokuset mot Botkyrka.
   Trots intervjuer, referenstagning och utdrag ur belastningsregistret kunde vi inte stoppa honom. För brottsre-
gistret visar inte misstankar och tidigare arbetsgivare är inte enligt lag skyldiga att delge den typen av informa-
tion. Byråkratiskas luckor som i detta fall fi ck fruktansvärda konsekvenser.
   Vi kräver därför att det omedelbart införs ett lagstadgat informationskrav mellan kommuner. Har misstankar 
av allvarlig grad uppdagats ska dessa, utan undantag, delges kommande arbetsgivare. En sådan lag hade kunnat 
skydda Botkyrkas barn.
   (Expressen)
   Läs hela artikeln:  https://www.expressen.se/debatt/systemet-borde-skydda-barnen-inte-pedofi ler/

   Skolinspektionen ansvarar för att kontrollera kommunala förskolor och kommunen ansvarar för de fristående.
Mimmi von Troil, vd för FSO, branschorganisationen för idéburna förskolor, tycker att det är bra att kontroller 
görs – men anser att Skolinspektionen borde granska alla.
   Om en kommun inte sköter sin tillsyn är det Skolinspektionen som i sin tur ska granska kommunen. Men det 
är ovanligt att det behövs. 
   - Skulle vi få en anmälan eller signal om att en kommun inte sköter sin tillsyn kan vi granska dem, men jag 
har aldrig varit med om ett sådant ärende, säger Elizabeth Malmstedt, enhetschef vid Skolinspektionen i Lund.
   Sedan förra året krävs också en prövning av den eller dem som driver en fristående förskola. Det fi nns ingen 
samlad statistik över hur ofta fristående förskolor får sina tillstånd indragna.
   Mimmi von Troil, vd för FSO, branschorganisationen för idéburna förskolor, säger att det inte är vanligt före-
kommande.
   - Det fi nns egentligen två formella skäl till att en kommun kan dra in tillstånd. Det ena är att man brister i 
ägar- och ledningsprövningen och det andra är att man inte har förskollärare. Det står i skollagen att man ska ha 
en utbildad förskollärare per enhet och det saknas fruktansvärt många förskollärare i dag, säger hon.
   (SVT Nyheter Helsingborg)



Samverkan har skapat framgångsrik modell
för VFU på förskolor och skolor

S i Göteborg vill ha språktest i förskola och äldre-
omsorg – anklagas för ”brunfärgad ökenvandring”

Droger göms i barnens sandlådor

   En viktig del av lärarutbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. På Högskolan i Halmstad 
bedrivs VFU och verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på övningsförskolor och övningsskolor. Slutrapport-
erna från försöksverksamheten visar att modellen har blivit så framgångsrik att den har permanentats i förtid.
   - Koncentration av studenter på en och samma övningsskola har varit nyckeln till framgång. För att klara det 
behövs både god samverkan och hög kompetens. Tidigare genomfördes VFU ganska isolerat med en handle-
dare och en student. Med många studenter och handledare på samma skola utvecklas en kollegial grundsyn som 
visar att det blir bättre om vi gör detta ihop, säger Ann-Christine Wennergren, som har varit projektledare för 
försöksverksamheten under åren 2014–2019, är en av redaktörerna för rapporterna och övergår nu till att vara 
vetenskaplig ledare för VFU.
   Det började med nio skolor och nio förskolor. I dag fi nns 32 övningsförskolor och 35 övningsskolor i Halland 
och Skåne knutna till Halmstadsmodellen. Förutom VFU genomför studenterna kontinuerligt verksamhetsinte-
grerade dagar (VI-dagar), det vill säga dagar där de deltar i verksamheten och får möjlighet till ”extra träning” 
i alla delar av läraruppdraget. Det är ett ovanligt men framgångsrikt grepp som har utvecklats på Linnéuniver-
sitetet. Tillsammans med den lokala VFU-ledaren har studenterna också lokala seminarier där de analyserar 
fi lmad undervisning tillsammans.
   Försöket skulle pågå 2014–2019, men redan 2017 beslutade Högskolan i Halmstad att försöksverksamheten 
skulle bli permanent.
   - Kvaliteten blev så mycket högre att vi inte kunde fortsätta med traditionell VFU för studenter som inte in-
gick i försöksverksamheten, säger Ann-Christine Wennergren.

   Socialdemokraterna i Göteborg vill se språktester som krav för anställning i förskola och äldreomsorg.
   Ledande vänsterpartister anser att S med förslaget ”fortsätter sin brunfärgade ökenvandring”. Miljöpartiet av-
färdar tanken som ”alltför enkel lösning på komplext problem”.
   - Man kan få en bild av hur andra partier resonerar, att det är en social integrationsinsats att jobba inom vård 
och omsorg. Det är det inte, svarar S-ledaren i Göteborg Jonas Attenius.
   (Dagens Nyheter)

   Det händer ofta att narkotikagömmor eller rester av droger hittas i miljöer där små barn leker, som på kommu-
nens förskolegårdar. Platser som ligger skyddade för att värna om barnen dagtid, men som också blir attraktiva 
på kvällar och helger för dem som vill hålla till på ett undanskymt ställe.
   Förskolor över hela Göteborg är drabbade. Ibland hittas narkotikan i sandlådor, ibland vid bänkar under bygg-
nadens takfot där det är skyddat för regn och insyn. Många förskolor tvingas ha rutiner där de ser över gården 
för att säkra den inför barnens utevistelse.
   - Inget område utmärker sig, utan det sker verkligen i alla delar av staden, säger Tamara Tesanovic, enhetschef 
vid Fastighet och säkerhet i Göteborg.
   Hon konstaterar att det inte är ovanligt att narkotika påträffas i barnens utemiljöer:
   - På någon av kommunens cirka 400 förskolor hittar vi tyvärr narkotika eller rester av narkotika nästan varje 
dag. I vissa fall skapar detta såklart oro hos medarbetare och vårdnadshavare.
   Förskoleförvaltningen samarbetar med polisen som kontaktas efter varje känt fall, säger Tamara Tesanovic.
   På de förskolor som drabbats tidigare rekommenderas personalen att alltid söka av gården innan barnen får 
gå ut. Linda Bergvall är kommunpolis i lokalpolisområde Storgöteborg Syd (Härryda kommun, Mölndals stad, 
stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo). Hon är väl bekant med problemet.
   - Både skolgårdar och förskolegårdar är platser där vi vet att narkotikahantering förekommer, framför allt 
kvällar, nätter och på helgerna när det inte är någon verksamhet i gång. Det här är även naturliga mötesplatser 
för ungdomar som inte håller på med narkotika, säger hon.
   (GT)



Verksamhetens villkor begränsar barns infl ytande

Biblioteket ordnar sagostunder på nätet

   Barns infl ytande är ett centralt mål i förskolan. Men i praktiken underordnas det konkurrerande mål i läro-
planen och andra behov i verksamheten. Det visar en ny avhandling vid Göteborgs universitet som efterlyser en 
fördjupad diskussion om vad barns infl ytande betyder.
   - Jag vet utifrån min egen erfarenhet som förskollärare och från senare samtal med pedagoger i förskolan att 
det i praktiken är svårt att hitta lämpliga former för arbetet med barns infl ytande. Därför ville jag undersöka hur 
förskolor i praktiken arbetar med barns infl ytande och på vilket sätt som det arbetet påverkas av verksamhetens 
ramar och villkor, säger Carina Peterson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och doktorand vid Göte-
borgs universitet.
   I sin studie har Carina Peterson observerat två förskolors arbete med att ge barn infl ytande under ett års tid. 
Framför allt har hon studerat aktiviteter som pedagogerna initierade för att ge barn infl ytande. Det har dels varit 
olika slags valsituationer där barnen fått välja en av fl era aktiviteter, och dels omröstningar där barnen till exem-
pel fått rösta om vilken bok som pedagogerna ska läsa för dem.
   - Valsituationerna beskrevs av pedagogerna som ett sätt att ge barn infl ytande. Men i själva verket kom de att 
styra barn i tid, rum och aktivitet genom att barnen styrdes in i planerade aktiviteter och till ett visst handlade, 
säger Carina Peterson och fortsätter:
   - Det blev tydligt att det fi nns konkurrerande läroplanskrav i form av kunskapsinnehåll och färdighetsutveck-
ling som barn behöver styras mot, och att även verksamhetens behov av social ordning och att ordna barn i tid 
och rum överordnades barns infl ytande. – Jag vet utifrån min egen erfarenhet som förskollärare och från senare 
samtal med pedagoger i förskolan att det i praktiken är svårt att hitta lämpliga former för arbetet med barns 
infl ytande. Därför ville jag undersöka hur förskolor i praktiken arbetar med barns infl ytande och på vilket sätt 
som det arbetet påverkas av verksamhetens ramar och villkor, säger Carina Peterson, universitetsadjunkt vid 
Högskolan i Borås och doktorand vid Göteborgs universitet.
   Carina Peterson konstaterar att styrdokumentens intentioner med barns infl ytande krockar med andra krav och 
villkor i verksamheten. Hon hoppas att studien bidrar till en fördjupad diskussion.
   - Pedagogerna var medvetna om att de i sitt arbete balanserar mellan dessa villkor och läroplansuppdraget 
som rör barns infl ytande. Barns infl ytande är ett komplext och svårfångat begrepp. Vi behöver diskutera i vilken 
grad barn ska tillåtas att styra, kontrollera och påverka verksamheten och i vilken mån pedagoger behöver styra, 
kontrollera och påverka barn utifrån förskolans skilda uppdrag. Först då kan ett hållbart och kvalitativt arbete 
med barns infl ytande genomföras.

   Gamla biblioteket i Skara har den senaste tiden varit stängd för allmänheten för att minska risken att sprida 
smitta. Nu lanseras digitala sagostunder på nätet i stället, så att barnen fortfarande kan få tillgång till berättelser 
och delar av utställningens innehåll.
   Sagostunden kommer att vara förinspelad där en medarbetare på biblioteket läser utdrag ur böcker som är 
relaterade till Bok & Lek-utställningen. Mamma Mu, Spyfl ugan Astrid och detektiverna Lasse och Maja är bara 
några av de karaktärer som barn kommer kunna ta del av via kommunens sociala medier och Youtube-kanal 
framöver.
   - Vi vet att många barn saknar Bok & Lek-utställningen och därför tycker vi att det är viktigt att vi kan fort-
sätta skapa roliga saker för barn. Utställningen har varit mycket uppskattad, och genom att läsa in böckerna i 
utställningsmiljön blir det ett sätt för barnen att åtminstone uppleva en liten del av den hemifrån, berättar kultur-
chef Åsa Veghed, och poängterar att alla böcker självklart går att låna hem.
   Biblioteket kommer även göra fi lmer där de tipsar om böcker. Detta hoppas de hjälper barn att upptäcka nya 
böcker nu när de inte själva kan besöka biblioteket och utställningen.
   Totalt medverkar nio olika författares verk på Bok & Lek-utställningen. Samtliga författare, illustratörer och 
förlag har sagt ja till att delar eller hela deras verk ska läsas på de digitala sagostunderna.
   - Det är kul att se att författare, förlag och illustratörer är positiva till initiativet. Jag tror att de tycker att det är 
lika viktigt som vi att kunna ge barn något att se fram emot. Speciellt nu när många barn kanske är extra oroliga 
behövs den glädjen som en bra bok faktiskt ger, förklarar Jessica Karlsson, projektledare på Bok & Lek-utställ-
ningen.



Nästa FSO-Nytt kommer den 12 juni!

Sångpromenader lösningen när öppna förskolan håller coronastängt

Snabbutbildad personal ska rycka in vid Lidingös förskolor

Bara en elev krävs för undervisning i minoritetsspråk

Klart: mer samisk förskoleverksamhet i Funäsdalen

   Har du sett en krokodil i ett träd i Garphyttan? Då är sannolikheten stor att du snubblat in på stigen för en 
sångpromenad. För om man inte får träffas inne och sjunga när coronapandemin sätter stopp får man gå ut i 
stället, resonerar arrangörerna.
   Promenaden blir i stället för att träffas på öppen förskola som på grund av coronapandemin haft stängt i över 
två månader.
   - Det var en kollega i en annan församling som berättade om sångpromenader där man hänger upp leksaker 
eller annat som barnen får sjunga om på vägen, säger församlingspedagog Ewa Kummelås, som tagit idén med 
sig till Svenska kyrkans verksamhet i Garphyttan.
   Hon har haft god hjälp av kyrkomusiker Frida Enblom, som redan nu menar att sångpromenaderna är så po-
pulära och så bra att de är här för att stanna.
   - Det kände vi redan på en gång att det var en bra och kul aktivitet, så det kommer vi nog att fortsätta med, 
säger hon. Att vara ute, röra på sig och sjunga är en fantastiskt bra kombination.
   SVT Nyheter Örebro)

   28-åriga Aylin Yuceeer blev av med jobbet som restaurangchef under coronakrisen. Nu ska hon och 24 andra 
snabbutbildas för att förstärka Lidingös kommunal förskolor.
   - Det ska defi nitivt bli roligt, säger hon.
   Ingen av deltagarna är garanterad arbete efter utbildningen. De måste klara den på ett bra sätt, berättar Ingela 
Landén, verksamhetschef för den kommunala förskolan i Lidingö stad. Hon ser fram emot den avlastning de 
nya medarbetarna kan ge.
   - Under våren har vi haft vissa toppar med hög sjukfrånvaro. Det här ger oss möjlighet att förbereda oss inför 
en eventuell andra coronavåg i höst. Det betyder mycket, säger hon.
   (Mitt i Stockholm)

   En rapport från Skolinspektionen visar att det fi nns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk 
inte alltid erbjuds och anordnas i den utsträckning som elever har rätt till. Reglerna för modersmål som natio-
nellt minoritetsspråk skiljer sig åt jämfört med övriga modersmål. Det räcker att en elev önskar undervisning i 
fi nska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska som modersmål för att skolan ska vara skyldig att anordna
sådan undervisning. I grundskolan behöver eleven inte heller ha några förkunskaper i språket. Det är viktigt att 
detta framgår i den information som går ut till vårdnadshavare. 
   En elev som läser modersmål stärks i sin identitet och har med ett starkt modersmål bättre förutsättningar att 
lära sig andra skolämnen. Dessutom ger det eleven ökade möjligheter på arbetsmarknaden eftersom språkkun-
skaper ofta efterfrågas.
   Stärkta rättigheter för nationella minoritetsspråk gäller sedan 2015. Se Skolverkets fi lm här: 
   https://youtu.be/N6DpTDhDarM
   Läs mer om Skolinspektionens rapport: https://skolinspektionen.se/minoritetssprak

   Föräldrar och lärare i Funäsdalen vill ha mer samisk undervisning. Nu hörsammas det från politiskt håll. Den 
samiska undervisningen utökas från och med i höst.
Sedan september 2018 ger samisktalande pedagoger på förskolan i Funäsdalen undervisning till samiska barn 
ett par dagar i veckan. Men föräldrar och pedagoger har önskat mer av den varan och nu hörsammas det från 
politikerna i kommunen.
   Nu utökas den samiska verksamheten från 10 till 20 timmar. Samtidigt har bildningsutskottet nu satt igång 
med att ta fram underlag för att undersöka intresset för en samisk avdelning på förskolan, något som också har
efterfrågats av lärare och pedagoger. Man ska även ta reda på vad en ny avdelning kommer kosta.
   (SVT Nyheter Jämtland)


