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Lund vill kameraövervaka alla skolor och förskolor

Nya förskoleskolbranden – ett bakslag för polisen

“Operation Gnista” ska lösa bränderna i Lund

   7 augusti 2020

En kraftig brand bröt förra onsdagen ut i Hjärups Montessoriförskola. Därmed har den period av relativt lugn 
som rått när det gäller förskolor och skolor i trakten tagit slut. Branden på en förskola i Hjärup är ytterligare en i 
raden av misstänkt anlagda bränder under våren och sommaren.
   – Det här är naturligtvis ett bakslag och vi misstänker att även denna brand är anlagd, säger polisens press-
talesperson Ewa-Gun Westford.
   Hon berättar att detta är den första branden av liknande slag på över en vecka. Tidigare har fl era utbildnings-
lokaler i grannkommunen Lund drabbats.
   Hjärupsbranden kommer att utredas inom ramen för den så kallade särskilda händelse som polisen har dragit 
igång för att kunna fördela resurser för att komma åt de misstänkta mordbränderna.
   (SVT Nyheter Skåne)

   Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga kommunala skolor 
och förskolor. Kommunen har satt in extra väktare och värmekameror, utökat fältorganisationen och fritidsgår-
darnas verksamhet i försök att stävja bränderna. Samtidigt utreder polisen om det fi nns ett samband mellan 
bränderna. Nu beslutar kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) att kommunen ska ansöka om till-
stånd för kamerabevakning på kommunens samtliga skolor och förskolor.
   För att kamerabevakningen inte ska inkräkta på elevernas och personalens integritet är planen att systemet 
bara ska användas på kvällstid, helger och lov.
   – Det är klart att det måste organiseras på ett sätt som gör att integriteten värnas. Tanken är att vi ska kamera-
bevaka under den tid på dygnet som det inte fi nns folk på skolorna, säger Philip Sandberg.
   Den svenska lagstiftningen kring kamerabevakning är restriktiv och kräver att varje skolenhet skickar en indi-
viduell tillståndsansökan till Datainspektionen. När Lund nu vill installera kameror på alla kommunala skolor 
och förskolor innebär det totalt 114 ansökningar.
   (Skolvärlden)

   Polisens nya specialinsats Operation Gnista ska lösa de många mordbränder i Lund, som inte minst drabbat 
skolbyggnader.
   – Det är positivt att polisen tar det här på stort allvar och avsätter de resurser som krävs, säger Philip Sand-
berg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.
   Polisen har sedan tidigare pekat ut vårens många anlagda bränder i Lund med omnejd som en ”särskild hän-
delse”. Det innebär att alla bränder kan utredas på en regional nivå, att man kan använda resurser från hela 
regionen. 
– Vi ser att det har varit fl era händelser under en längre tid, och att det eskalerat den senaste veckan, sa Ewa-
Gun Westford, polisens presstalesperson, efter förra veckans brand i Hjärups Montessoriförskola. 
   (Kvällsposten)



Förskolepersonal kräver skyddsutrustning – kommunen säger nej

4.000 förskolebarns fysiska aktivitet ska testas

Kurs i skoljuridik - nu öppen för alla!

   Skyddsombudet på en förskola i Hackås, Bergs kommun, kräver att personalen får skyddsutrustning efter-
som de anställda är oroliga att smittas av coronaviruset. Men kommunen säger nej. Nu blir är det upp till Ar-
betsmiljöverket att avgöra om de anställda har rätt till skyddsutrustning.
   – Det fi nns inget som hundraprocentigt säger att barn inte smittar och det är svårt med social distansering i 
förskolan. Personalen känner oro, vissa är själva i riskgrupp eller bor med personer i riskgrupp, säger Charlotte 
Henriksson, skyddsombud på den aktuella förskolan.
   Hon har lämnat in en så kallad 6:6a-framställan till sina chefer. Där kräver hon att det ska fi nnas munskydd, 
visir, skyddsförkläde och skyddshandskar på förskolan.
   Charlotte Henriksson vill även att det ska fi nnas bättre rutiner.
   – Om vi är i ett arbetslag och någon måste gå undan med ett barn som uppvisar symtom, vem ska göra det? 
Det kan ta en timme innan vårdnadshavare kan hämta sitt barn. Ska vi stå och diskutera i situationen vem som 
ska ”offra sig”? Vem ska göra prioriteringen? undrar hon.
   Kommunen vill dock inte tillmötesgå kravet och därför ska nu Arbetsmiljöverket avgöra frågan.
   – Det fi nns inga rekommendationer om skyddsutrustning för förskola eller grundskolor. Jag haft kontakt med 
vår medicinskt ansvariga sjuksköterska som i sin tur haft kontakt med smittskyddet på regionen och där fram-
kommer att det inte är aktuellt, säger Anneli Olofsson, utbildningschef i Bergs kommun.
   Hon menar också att barn inte är några stora smittspridare.
   – Vi kan inte säga att det är hundraprocentigt, men de säger att det är säkrare än inom vården eller en butik. 
Det fi nns inga konstaterade fall där barn har smittat, säger hon.
   Skyddsombudet Charlotte Henriksson hoppas nu på att Arbetsmiljöverket går på personalens linje och tillåter 
dem att använda skyddsutrustning.
   – Jag vet att andra förskolor fått gehör, men jag vet inte om fl er har behövt gå så här långt, säger hon.
   (SVT Nyheter Jämtland)

   Nästan 4.000 barn i 120 förskolor i Stockholms stad – i alla stadsdelar – kommer under hösten 2020 och 
våren 2021 att medverka i ett projekt om fysisk aktivitet. Under sju dagar i höst – och ytterligare en gång ett 
halvår senare – kommer de att ha en rörelsemätare på handleden.
   Barn bör röra på sig minst en timme om dagen, enligt WHO, men enligt studier är det få som når upp till det.
   Målet med projektet är att undersöka om barn rör sig mer om det fi nns en övergripande strategi för fysisk 
aktivitet på förskolan. Strategin innehåller faktorer som minimitid utomhus och organiserad fysisk aktivitet. 
Projektet har ett folkhälsoperspektiv och syftet är att bidra till alla barns ska få tillräcklig fysisk aktivitet och 
utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolegård, kön eller socioekonomiska förhållanden. 
   Rörelsemätningarna kommer att pågå i nästan ett år och Daniel Berglind, docent i folkhälsovetenskap och 
ansvarig forskare i Rörelseprojektet, hoppas kunna presentera de första rapporterna hösten 2021.
   – De kommer att vara riktade mot politikerna. Det är ogörligt i Stockholm att alla ska ha en förskolegård stor 
som en fotbollsplan. Men när vi bygger nytt måste vi bygga samhällen som främjar att vi rör på oss. Det krävs 
djärva politiker som vågar ta beslut och stå för dem, säger Daniel Berglind.
   (Dagens Nyheter)

   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



Malmö överklagar avslag om SCB-statistik

Förskollärare åtalas för fl era bränder på förskola

Digitala FSO-kurser

   Förskoleförvaltningen i Malmö överklagar ett beslut från Statistiska centralbyrån (SCB) om att inte lämna ut 
statistik om privata förskolor till kommuner. Förvaltningen menar att det då blir det omöjligt att fördela resurser 
efter behov.
   Tidigare har kommunen kunnat ta del av uppgifter om hur många barn som kommer från familjer med utlän-
dsk bakgrund, hur många som har föräldrar som är lågutbildade, ensamstående eller har försörjningsstöd och de 
har legat till grund för resursfördelningen mellan olika förskolor.
   Men den här sommaren blev det nobben från SCB, som ändrat sin policy med hänvisning till att vissa uppgif-
ter kan påverka eller avslöja privata förskolors och skolors ekonomiska förhållanden.
   – Detta kommer att försvåra vårt arbete, säger förskoleförvaltningens kvalitets- och myndighetschef Ana Ma-
ria Deliv till Sydsvenskan.
   (TT/Sydsvenskan/Svenska Dagbladet)

   Nu åtalas den förskollärare som misstänks ha anlagt tre bränder på samma förskola i Kallhäll. Mitt på dagen 
med fullt av barn i lokalerna ska hon bland annat ha tänt eld i ett torkskåp.
   På förmiddagen den 13 maj tvingades barn och personal på en förskola i Kallhäll att utrymma lokalerna efter 
en brand i ett torkskåp. Det var tredje gången på kort tid som det brann på förskolan. Första och andra gången 
var i april. Först i ett vilorum på förskolan och sedan i en förrådsbyggnad. 
   Nu åtalas en förskollärare för att ha anlagt samtliga tre bränder.
   Kvinnan greps den 3 juni och häktades den 6 juni på sannolika skäl misstänkt för skadegörelse samt två fall 
av mordbrand. Kvinnan är sedan tidigare ostraffad och en erfaren förskollärare som arbetat fl era år på samma 
arbetsplats.
   Efter händelserna erbjöds hennes kollegor samt barn och föräldrar krisstöd. Inget barn ska ha skadats fysiskt i 
samband med bränderna.
   En av förskolans chefer berättade tidigare för Mitt i att förskolan under våren bland annat har höjt brandsäker-
heten, satt upp övervakningskameror och noga kontrollerar vem som går in och ut ur lokalerna.
   - Vi ser ytterst allvarligt på det som har hänt, mordbrand i sig är ett väldigt allvarligt brott och vi har fått bra 
stöd av polisen i det här, sa chefen.
   Under häktningsförhandlingen motsatte sig förskolläraren att sitta häktad. Nu när åtal har väckts förnekar hon 
fortfarande brott.
   (Mitt i Järfälla)

   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 kurs-
ledare och din förskola. Kostnaden för kursen är densamma som för den “vanliga” kursen, förutom att du 
naturligtvis 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

Idéburen välfärd på riktigt!
www.iv.nu                              info@iv.nu



Nästa FSO-Nytt kommer den 21 augusti!

FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

Påminnelse om att anmäla Apl-platser, barnskötarelever ht 20

   FSO har uppgraderat sin befattningsutbildning för rektorer i förskolan. Utbildningen, som startar i januari 
2021, syftar till lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till 
att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning 
mot strävansmålen i läroplanen för förskolan.
   Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
   - planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt
   - ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget.
   - verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
   - ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas
   - utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt som arbetslaget som 
helhet ges stöd i sitt arbete
   Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
   - det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och betydelsen 
av dessa för verksamhetsutvecklingen
   - vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar 
som åligger rektor
   - systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar
   - systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
   - rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering
   - vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik och konfl ikthantering.

   Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan genomförs i sex moduler, utbildningstillfällen, med start i 
januari 2021. Avslutning och diplomering sker i september.

   Genomförande:
   Modul 1 21-22 januari 2021   Modul 2 18-19 februari 2021
   Inledning och Rollen som chef   Skoljuridik
   Modul 3 25-26 mars 2021    Modul 4 20-21 maj 2021
   Skoljuridik och Uppdrag rektor   Mål- och resultatstyrning och Barn i behov av särskilt stöd
   Modul 5 26-27 augusti 2021   Modul 6 23-24 september 2021
   Syst. arbetsmiljöarbete och Arbetsgivaransvar Systematiskt säkerhetsarbete

   - Vi kan nu presentera en ny upplaga av vår befattningsutbildning för rektorer i förskolan som har genomgått 
en teoretisk och praktisk tillväxt. Utbildningen bygger på det vi ser är medlemmarnas behov och kravet på rek-
torns uppdragsmedvetenhet. Utbildningen har fått ett lyft i att litteratur, teori, evidens och förståelse har fått 
centrala platser genom hela utbildningen, säger Ulrika Abraham, utbildningsansvarig på FSO.
   Läs mer här:   https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   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.
   Följande perioder behövs fl er Apl-platser:
   Vecka 38-41 – saknas platser, elevsöket öppnar 17 aug
   Vecka 42-46 (höstlov v. 44 för gymnasiet, ej vux)
   Vecka 47-50
   Ni som redan har erbjudit platser kan bortse från denna påminnelse.


