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Förskollärare sköter extrastädningen efter covid-19

Djur och natur ger goda förutsättningar för barn med autism

   12 juni 2020

   En dryg tredjedel av förskollärarna sköter all extrastädning under covid-19 själva. Nära hälften måste fort-
farande vara på plats under fysiska personalmöten. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på 
Lärarförbundets uppdrag.
   Skolverket har nyligen publicerat digitalt stöd till rektorer inom förskola, med tips och råd om hur de kan 
leda och organisera arbetet under covid-19. Det handlar bland annat om inskolning, hygien och städning, samt 
rutiner för hämtning och lämning.
   Bland annat slår myndigheten fast att det är allas ansvar att städrutinerna som Folkhälsomyndigheten rekom-
menderar genomförs.
   Men undersökningen som Kantar Sifo har gjort visar att 34 procent av förskollärarna själva utför den städning 
som krävs för att upprätthålla Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
   - Man kan tycka att det är en självklarhet att huvudmannen säkerställer städrutiner och förstärker städperso-
nalen. Men den extra städningen har man lagt på förskollärarna. Det är idiotiskt. Det är extremt pressat i försko-
lan, många är hemma med lätta symptom, eller är sjuka. De få förskollärare som fi nns på plats har en enormt 
hög arbetsbelastning redan innan de också måste städa, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordfö-
rande.
   Undersökningen visar också att 46 procent fortfarande deltar i fysiska personalmöten på jobbet. Skolverket 
rekommenderar att sådana möten sker utomhus.
   - Vi säger nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att möten ska hållas digitalt. Huvudmännen får organi-
sera sig för det. Det gör det också möjligt att inkludera de förskollärare som är hemma med lindriga symptom, 
eller som befi nner sig i en riskgrupp, säger Johanna Jaara Åstrand.
   Undersökningen, som omfattar 2.852 svarspersoner och har en svarsfrekvens på 58 procent, visar också att 36 
procent av förskollärarna arbetar med andra saker än innan pandemin, till exempel mathantering.
   (Läraren)

   De i dag mest vanliga behandlingsmodellerna för yngre barn med autism sker under mycket kontrollerade 
former. Kristina Byström har i sitt arbete undersökt mer fria och spontana samspelssätt och villkor i miljö med 
natur och djur. Arbetet har utförts vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU 
Alnarp.
   - Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Barnens motoriska utveckling 
stimulerades och de fi ck hjälp att klara av svåra livshändelser. Aktiviteter med husdjur gav mer sociala beteen-
den än de begränsade och repetitiva icke sociala beteenden som vanligen omfattar barn med autism, säger 
Kristina Byström, forskarstuderande och psykolog vid Habiliteringen Skövde.
   Kristina Byström undersökte också betydelsen av människans nedärvda förmåga att reagera snabbt på det som 
händer i naturen och i djurs rörelser, till exempel på något man ser eller hör, som lugnar eller väcker intresse. 
Så tänker hon sig att även många barn med autism reagerar. De får på så sätt lättare att skapa mening och förstå 
vad som händer. Det uppstår en källa till vitalitet och glädje i upptäckande som skapar energi, vilket också en 
terapeut kan väva in i behandlingen mot socialt samspel och kommunikation.



Skolverket: Organisera förskolan under coronapandemin

Expert: Fyra krav som alla förskolegårdar borde ha

   Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Det kan vara en utmaning att få vård-
nadshavare att känna sig trygga i dessa tider där många känner oro. Här fi nns stöd för hur rektorer kan organi-
sera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin.
   För att barnen ska känna sig trygga ska de så långt som möjligt vara i sina fasta grupper så att de möter sam-
ma personal som tidigare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns 
lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet 
i förskolan.
   I sommar kan vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken behöva ha sina barn på förskolan. Därför kan det 
behöva fi nnas kapacitet ta emot fl er barn än tidigare under juni, juli och augusti.
   Huvudman och rektor behöver planera för att
   - eventuellt hålla fl er förskolor eller förskoleavdelningar öppna
   - ha god bemanning
   - få sena besked om semestrar från vårdnadshavare
   - kunna vara fl exibla och möta vårdnadshavares behov av förskola
   - det fi nns en osäkerhet i beräkningen av antal barn i förskolan i sommar.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2XtuLm0

   Sol och skugga, varierad terräng och trånga passager. En bra utemiljö är nödvändig för barnens skelett, säger 
forskaren Cecilia Boldemann. Här listar hon fyra krav som alla förskolegårdar bör leva upp till – speciellt de 
som inte är tillräckligt stora.
   På förskolor med små gårdar rör sig barnen mindre än på förskolor med större ytor. Samtidigt är den fysiska 
aktiviteten absolut nödvändig för barn i förskoleåldern, säger Cecilia Boldemann, forskare vid Karolinska Insti-
tutet.
   - Skelettet armeras under uppväxten och det sker i huvudsak före 15 års ålder. Det är precis som när betong 
blir starkare när den armeras med järn och det sker vid fri, aktiv lek.
   Mitt i:s kartläggning av förskolegårdar i Stockholms län visar att de allra fl esta ligger långt under Boverkets 
rekommendationer om hur stor yta barnen behöver.
   - Det är inte bra! På samma sätt som ungar i djurriket behöver rätt habitat behöver små homo sapiens ha till-
räcklig yta där de kan springa, leka och utforska världen. Att ha en alldeles för liten gård är som att spärra in 
djur i ett trångt utrymme.
   På de förskolor där gårdens friyta är mindre än vad Boverket rekommenderar är det extra viktigt att tänka på 
följande saker, menar Cecilia Boldemann:
   1 Oregelbunden terräng
   ”I ojämn terräng tränar barnen upp sin motorik. Observationer visar hur barn som är vana vid platt asfalt 
snubblar när de kommer ut i skogen. Om marken är platt från början – kör dit ett par lass med schaktmassor och 
skapa kullar och höjdskillnader.”
   2 Passager
   ”Lämna en korridor mellan väggen och staketet. Barn utvecklas av att kunna gå runt föremål och byggnader. 
De dras till trånga passager och klämmer sig in och förbi, precis som katter. De vill komma fram och runt och 
emellan.”
   3 Sol och skugga
   ”Barn behöver vitamin D från solen. På våren suger de åt sig de första solstrålarna, men på sommaren får de 
tillräcklig strålning i skuggan.  Frodig växtlighet är den bästa formen av skugga och det fi nns forskning som 
visar att barn dras till träd och buskar. De klättrar, gömmer sig och använder dem i leken på ett helt naturligt 
sätt. Att ta bort sly och buskar är det värsta man kan göra! Om miljön är lämpligt utformad kan barnen vara ute 
hela dagen, annars kan de få brännskador efter 20 minuter.”
   4 Inga staket inne på gården
   ”Om ytan är begränsad, se till att det inte fi nns några staket som styckar av den och gör den ännu mindre.”
   (Mitt i Stockholm)



All personal byts ut på förskola – nu växer protesterna

Påminnelse om APL-platser i höst

   All personal byts ut på Västra Tuvevägens förskola – endast rektorn blir kvar. Och nu växer protesterna bland 
föräldrarna. I ett brev till politikerna kräver 53 föräldrar att beslutet upphävs.
   - Detta är en massbestraffning av både barn och personal, säger Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbun-
det i Göteborg.
   Till hösten väntar helt ny personal vid Västra Tuvevägens förskola 50 i Tuve då sex ordinarie förskollärare 
och sex barnskötare fl yttas till andra förskolor. Bakom beslutet står rektorn och utbildningschefen för Hisingen 
som bedömer att personmotsättningar inom gruppen påverkar arbetet så allvarligt att samtliga måste sluta.
   Laila Svensson är utbildningschef för Hisingen.
   - Trots fl era insatser fi nns fortfarande stora arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen som satt sig i kulturen och då 
är man delaktig oavsett om man är passiv eller drivande. De professioner som funnits på förskolan ser samlat 
att beslutet är nödvändigt för att skapa en trygg och lärorik miljö, säger hon.
   Michaela Ek är förskollärare och skyddsombud på förskolan.
   - Vi har inte fått en riktig förklaring ännu till varför alla måste sluta. Personmotsättningar fi nns men bara mel-
lan 3-4 fyra personer och folk är jätteupprörda, säger hon.
   Nu växer också protesterna bland föräldrarna som kräver att beslutet upphävs med omedelbar verkan. En 
namnlista med kravet har skickats till politikerna i förskolenämnden där föräldrarna betonar att rektorn är en del 
av den bristande arbetsmiljön. I brevet ifrågasätter de också på vilka grunder rektor får vara kvar när all annan 
personal får gå.
   Sara Karlsson har ett barn på förskolan och har nu begärt ett möte med förskoledirektören och förskolenämn-
dens ordförande.
   - Vår bild av situationen är en helt annan än den rektor och Laila Svensson har beskrivit och vi upplever att 
vårt, personalens och barnens perspektiv saknas i beslutsfattandet, säger hon.
   Andrea Meiling är ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.
   - Att byta ut all personal är en extremt ovanlig åtgärd och just därför måste arbetsgivaren ha mycket mer på
fötterna än vad de hittills visat och mycket mer dialog. Vi har förståelse för att det fi nns problem med arbets-
miljön som måste lösas men detta är en massbestraffning av både barn och personal, säger hon.
   Av dokument från förskoleförvaltningen framgår att MBL-förhandling ska ha skett fredagen den 8 maj. Då 
informerades de lokala fackliga representanter på ett skype-möte.
   - Inga handlingar fanns innan mötet och mina förhandlare hade inte en chans att sätta sig in i frågan. Det som 
har ägt rum är en MBL-information och processen har varit under all kritik, säger hon.
   Elisabet Nord är förvaltningsdirektör vid förskoleförvaltning i Göteborg stad.
   Du har kontaktats mejlledes av föräldrar som vill ha ett möte med dig. Du säger nej – varför?
   - Det är en jättedrastisk åtgärd och är då rakt inte ofta sådan sätts in men jag kan inte detaljerna så jag skulle 
inte kunna tillföra någonting vid ett sådant mötet, säger hon.
   I din roll som förskoledirektör – hur säkerställer du att den här drastiska åtgärden är motiverad?
   - Jag förlitar mig på min professions bedömning. Oavsett vad de fackliga representanterna tycker om pro-
cessen, så har facken varit under arbetet med att lösa frågan under lång tid, liksom HR och min avdelning för 
samverkan och stöd. Jag går i god för att de gör sitt arbete.
   (GP)

   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 – bokas innan sommarlov, GR behöver platserna snarast då de bokas de närmsta veckorna.
   Vecka 38-41 – platserna behöver inkomma senast v. 27, pg a sommarsemestrar, elevsöket öppnar 17 augusti.
   Vecka 42-46 (höstlov v. 44 för gymnasiet, ej vux).
   Länk till svarsblankett för höstterminen:   https://bit.ly/2xvhkHN



Nästa FSO-Nytt kommer den 26 juni!

Samarbete och målinriktning präglar digital lek i förskolan

Förskollärare misstänks för fl era bränder i förskolan

Kurs i skoljuridik - nu öppen för alla!

   Förskollärare vill att digital lek ska vara målinriktad och införlivad i det övriga pedagogiska arbetet. Men det 
fi nns ett motstånd mot digitalisering, menar forskaren Leif Marklund vid Umeå universitet som har forskat om 
digital lek i förskolan.
   - Syftet med avhandlingen är att förbättra kunskapen om förskollärares pedagogiska användning av digital lek 
och deras professionella lärande om detta. Avhandlingen bygger på intervjuer med förskollärare som använder 
surfplattor, lärarnas egna skriftliga redogörelser samt deras kommunikation i ett diskussionsforum på nätet.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att lärarna såg förskolans pedagogiska användning av digital lek som särskild från den digitala lek som bar-
nen möter i hemmet. Förskollärarnas ambition är att förskolans digitala lek ska vara målinriktad, införlivad i det
övriga pedagogiska arbetet, och att den präglas av säkerhet. Men framförallt ska den vara samarbetsinriktad och 
helst genomföras med lärarnärvaro. 
   Vad överraskade dig?
   - Att attityder, normer och traditioner fortfarande påverkar digitaliseringen i förskolan. Flera av förskollärarna 
beskrev hur ensamma de kände sig i sin strävan att introducera digital lek och att de saknade uppbackning av 
sina kollegor. Motståndet och bristen på intresse för digital lek bland förskollärare är något som jag menar 
måste beaktas med tanke på förskolans läroplan där det framgår att stödjandet av barns digitala kompetens skall 
vara en del i förskolans verksamhet.
   (Skolporten)
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/2UpSVM8

   En förskollärare i en förskola i en Stockholmsförort har häktats på sannolika skäl misstänkt för att vid tre till-
fällen ha tänt eld inne i förskolan.
   Vid lunchtid den 13 maj tvingades barn och personal på en förskola i en grannkommun norr om Stockholm 
att utrymma lokalerna efter en brand i ett torkskåp. Polis och räddningstjänst larmades och branden var snabbt 
släckt.
   Det var tredje gången på kort tid som det brann på förskolan. Mitt på dagen i april och en tidigt morgon i april 
brann det också, och samtliga tre bränder tros vara anlagda.
   Nu misstänks en förskollärare vara den som som ligger bakom samtliga tre bränder. Kvinnan som anhölls den 
3 juni har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för skadegörelse samt två fall av grov mordbrand. Kvinnan 
nekar till brott.
   Kvinnan är sedan tidigare ostraffad och en erfaren förskollärare som har arbetat fl era år på samma arbetsplats. 
Efter händelserna har hennes kollegor samt barn och föräldrar erbjudits krisstöd.
   Inget barn ska ha skadats fysiskt i samband med bränderna, men föräldrar som Mitt i har varit i kontakt med 
är skärrade över det som har hänt. En av förskolans chefer berättar för Mitt i att många föräldrar valt att hålla 
sina barn hemma efter bränderna. De fl esta ska nu vara tillbaka och enligt chefen är stämningen något lugnare 
efter beskedet om häktningen.
   (Mitt i Stockholm)

   Nu erbjuder FSO dig en unik möjlighet att under två dagar få en rejäl genomgång av skoljuridik, hur den på-
verkar din vardag och din verksamhet i förskolan. Kursen var tidigare avsedd för rektorer som diplomerades i 
FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer 2017-2019, men är nu öppen för alla.
   Utbildningen omfattar två heldagar i Göteborg och leds av Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och lärare i 
skoljuridik på det statliga rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.
   Datum: 7 och 8 september 2020.
   Pris: 5.600 kronor plus moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen. 6.900 kronor plus 
moms per person för övriga.
   För mer information:  https://www.fso.se/Skoljuridik.html


