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L kräver obligatorisk förskola för femåringar

   21 augusti 2020

   För att stärka språkkunskapen i svenska för utrikes födda barn eller barn med utrikes födda föräldrar vill Libe-
ralerna att det införs obligatorisk förskola för femåringar.
   - Svenska språket är nyckeln till integrationen och vi måste börja tidigt. För utrikes födda barn eller barn till 
utrikes födda föräldrar, så är förskolan en viktig plats för dem att lära sig svenskan, säger Liberalernas partile-
dare Nyamko Sabuni.
   Redan i dag går 94 procent av barnen mellan tre och fem år i förskolan. Det innebär att cirka 23 000 barn inte 
går i förskolan och av dem är det enligt Liberalerna många som kommer från socialekonomiskt svaga familjer 
med utländsk bakgrund. Meningen med obligatorisk förskola från fem år är att ge fl er barn möjlighet att utveck-
las som individer säger Nyamko Sabuni.
   - När barn inte har med sig svenskan från barnsben, så misslyckas de med skolan och sen blir den kriminella 
livsstilen det som återstår att välja.
   Liberalerna vill också höja kraven på språkkunskap hos förskolelärarna. Det ska krävas högre betyg, minst C, 
för att bli antagen till förskollärarutbildningen, i dag räcker det med det lägsta godkända betyget E.
   Liberalerna anser dessutom att det ska ställas krav på att all pedagogisk personal i förskolan ska tala fullgod 
svenska. Utbildning ska ges för dem som är anställda men inte klarar språkkravet. Övriga pedagoger som inte 
uppfyller språkkraven bör också få någon typ av språklyft, det vill säga kompetensutveckling i svenska.
   Liberalerna vill också ha en nationell mätning av ordförrådet hos förskolebarn med utländsk bakgrund. En 
sexåring ska enligt vetenskapliga studier ha ett ordförråd på cirka 8 000-10 000 ord, medan barn i utsatta om-
råden bara kan 2 000 ord, säger Nyamko Sabuni.
   - Experterna vet exakt hur man mäter ordförråd, så att vi menar att Skolverket skulle kunna göra de här kart-
läggningarna regelbundet så att man ser utveckling på ordförråd för låt oss säga alla fem- eller sexåringar eller 
lämplig ålder, så man vet också att fånga de barnen som ligger efter tidigt i processen, säger Liberalernas parti-
ledare Nyamko Sabuni.
   (Sveriges Radio)



Organisera förskolan under coronapandemin

Stora internationella skillnader i hur förskolor 
har hanterat coronapandemin

Kroppslig kunskap har stor betydelse i förskollärares arbete

   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. Ta del av Skolverkets stödmaterial här:
   https://bit.ly/31MboWj

   En ny studie beskriver hur förskolor och förskollärare i Sverige, Norge respektive USA agerade när corona-
pandemin slog till i våras. Medan förskolorna i Sverige hölls öppna med vissa restriktioner, stängdes de helt i 
Norge och i delar av USA.
   - Det är en ögonöppnare bara att få de olika strategierna beskrivna. Det är helt olika världar, säger Ingrid 
Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
   Ingrid Pramling Samuelsson har tillsammans med forskare från Norge och USA låtit förskollärare och rek-
torer beskriva sin förskoleverksamhet under pandemin i våras. En förskola från varje land deltog i studien. Ett 
gemensamt drag är att personalen slets mellan oron för att själva bli smittade, begränsande restriktioner och den 
professionella viljan att upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet. Däremot är det stora skillnader mellan de 
olika länderna i vilka restriktioner som har funnits och hur förskolorna har agerat.
   I Sverige gick barnen, efter en inledande period då många föräldrar höll hemma sina barn, i princip som van-
ligt på förskolan. De svenska förskollärarna beskriver att de tog fram en egen krisplan med riktlinjer för till 
exempel striktare hygienrutiner, samtal med barnen om viruset och begränsningar för föräldrar och aktiviteter.
   I Norge var däremot alla förskolor stängda i sex veckor. Under den tiden skickade förskollärarna bland annat 
videohälsningar, och videohögläsningar, till barnen för att upprätthålla kontakten. I samband med påskhelgen 
gick förskollärare även hem till barnen utklädda till påskharen. När förskolorna sedan öppnade var det med 
många nationella restriktioner som till exempel inneburit att barnen hålls åtskilda i mindre grupper.
   I USA hanterades pandemin framför allt på delstatsnivån. I Kalifornien, där de deltagande förskollärarna arbe-
tar, stängdes alla förskolor. I den förskola som ingår i studien försökte man upprätthålla undervisningen med 
hjälp av digitala verktyg.
   - Det är egentligen bara Sverige och Taiwan som inte stängt förskolor alls under pandemin. I övrigt har rege-
ringarna försökt överträffa varandra i åtgärder. Men det är väldigt få små barn som har blivit sjuka och det fi nns 
inga bevis för att förskollärare i Sverige har drabbats värre än andra yrkesgrupper. Så det fi nns ingen anledning 
att stänga ner förskoleverksamhet, säger Ingrid Pramling Samuelsson.

   Mycket av förskollärares vardagspraktik kan förstås i termer av kroppslighet. De använder kroppen hela 
tiden, inte minst för att skapa en god relation till barnen, konstaterar Maria Pröckl vid Södertörns högskola i sin 
forskning.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att förskollärare har en stor kunnighet i sina kroppar. De använder sina kroppar hela tiden, de är närvarande 
i rummet, de är närvarande i relationen, som de själva säger är det absolut mest betydelsefulla – att ha en god 
relation till varje barn. Denna relation inleds fysisk, kroppsligt, framför allt med små barn som kommer till för-
skolan och inte har ett verbalt språk.
   - Jag har också kunnat se att det kroppsliga inte riktigt är föremål för samtal och refl ektion. Alla ämnen inom 
de humanistiska disciplinerna som fi nns inom mitt forskningsområde har forskat på kroppslighet teoretiskt i 
kanske tio till femton år. Men att bli konkret och gå nära kroppen och prata utifrån erfarenheter också, det är 
inte så gammalt. Nu är det dags att gå riktigt nära de kroppsliga erfarenheterna och försöka språkliggöra vad 
det handlar om. Jag hoppas att det ska bli ett forskningsfält och att fl er forskare, inte bara från praktisk kunskap 
utan även från andra områden, ska intressera sig för det konkret kroppsliga som ett uttryck för kunskap, säger 
Maria Pröckl.
   (Skolporten)



Stora skillnader på inskolning hos Göteborgs förskolor

Smittskyddet efter förskoleutbrottet: Förbered pandemiplaner

   Vissa förskolor skolar in nya barn på tre dagar, medan andra ägnar över två veckor åt inskolningen. Enligt för-
skoleförvaltningen i Göteborg handlar det om att vara lyhörd för föräldrars situation. Men experter på området 
ser inte att en kortare inskolning har något stöd i forskningen.
   Två vanliga varianter är att inskolningen sker under antingen två veckor eller tre dagar. Den senare varianten 
brukar ske i form av så kallad ”föräldraaktiv inskolning”, vilket innebär att föräldrarna är med under hela dagar-
na och får en inblick i verksamheten.
   Någon samlad information om vilka eller hur många förskolor i Göteborg som använder vilken modell fi nns 
inte tillgänglig. Det är upp till varje enskild rektor att i samråd med förskolans pedagoger avgöra hur inskol-
ningen ska gå till. För att få en bild av hur det ser ut i Göteborg har GP kontaktat rektorerna för samtliga 558 
förskolor i kommunen med frågan om hur inskolningen fungerar på deras förskola. Efter att ha fått svar från 
234 av förskolorna går det att konstatera att drygt hälften av dessa utgår ifrån en inskolning på två veckor och 
en knapp femtedel arbetar med tre dagars inskolning. Resten tillämpar antingen en kombination av de båda 
modellerna eller någon annan variant.
   Det fi nns väldigt lite forskning kring inskolning i förskolan och inga studier alls kring den kortare varianten 
på tre dagar, menar Birthe Hagström, som är förskollärare och doktor i pedagogik.
   - För den längre inskolningen är forskningen som har gjorts i Sverige så gammal att personaltätheten såg an-
norlunda ut när den gjordes. Men även då såg man att det var slitsamt för barnen att börja förskolan. Det pratar 
man för lite om i dag, säger Birthe Hagström.
   Studier som har gjorts i Europa kring hur små barn upplever inskolningen bygger delvis på observationer, 
men även på fysiologiska mätningar där man har mätt halten av stresshormonet kortisol hos barnen. Där har det 
gått att se hur stressnivån har varit hög under barnens första tid på förskolan.
   - Jag säger inte att barn inte ska gå i förskola, men vi kan göra starten så bra som möjligt. De höga stressni-
våerna hos barnen behöver inte avta efter 14 dagar. Det kan ta fl era månader för vissa barn. Därför är det viktigt 
att ge barnen möjlighet att lära känna minst en pedagog lite närmre under inskolningen.
   I Göteborgs kommun är det varje rektor som tillsammans med sina pedagoger beslutar vilken inskolningsmo-
dell man ska använda. Den kan skilja sig mellan avdelningar inom en förskola och är också beroende på hur 
många barn som börjar samtidigt.
   - Det anpassas också till varje barn, till exempel ifall det är en familjs första barn som börjar på förskolan eller 
om de har haft syskon där innan, säger Annika Lovén, utbildningschef på förskoleförvaltningen i Göteborg.
   Vad hon vet är det inga kommuner i Sverige som samordnat har bestämt att alla förskolor ska utforma sin 
inskolning på samma sätt.
   - Det viktiga är att förskolans modell är fl exibel så att man kan anpassa efter varje barn eller varje familjs situ-
ation.
   (GöteborgsPosten)

   Efter det snabba coronautbrottet på förskolan Vimpeltorpet i Kalmar uppmanar nu Regionens smittskyddslä-
kare arbetsgivare att upprätta handlingsplaner. 
   Det plötsliga utbrottet av covid-19 på förskolan Vimpeltorpet i Kalmar kommun kan vara en fi ngervisning om 
hur det kan komma att se ut på arbetsplatser i höst.
   - Vi jobbar med scenariot att smittkluster kommer att dyka upp i höst. Vi har lärt oss hur coronaviruset beter 
sig och vet att det kan dyka upp plötsligt och sprida sig snabbt, säger Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i 
Region Kalmar län.
   Just nu pågår samtal mellan regionen och länets kommuner om möjliga scenarier och åtgärder. Kontinuerlig 
testning av personal, på till exempel förskolor, är inte aktuellt av praktiska skäl. Regionen inriktar sig i stället på 
att kunna agera snabbt vid plötsliga utbrott på arbetsplatser.
   - Jag vill uppmana arbetsgivarna att upprätta en handlingsplan på hur man ska agera vid ett utbrott. Hur ska 
verksamheten organiseras? Hur ska medarbetare agera? säger Lisa Labbé Sandelin.
   (SVT Nyheter Småland)



Nästa FSO-Nytt kommer den 4 september!

FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

Skolverket om dokumentation i förskolan

   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

Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller någon 
annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!
Maila till info@fso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.fso.se.

   Skolverket har publicerat en omfattande sammanställning om arbetet med dokumentation i förskolan. I mate-
rialet kan du hitta förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder.
   Du hittar materialet här:  https://bit.ly/2Dud5zD


