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Forskare oroar sig över ungas skärmtid

FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

FSO-dagen inställd

   18 september 2020

   I dag börjar många barn titta på skärmar redan vid fyra månaders ålder. I västvärlden använder en tredjedel av 
alla barn under två år skärmar mer än 90 minuter om dagen. Sedan ökar det till tre timmar per dag i genomsnitt,  
men i USA är den siffran i stället nära sex timmars skärmtid per dag. Amerikanska forskare har nu försökt gå 
till botten med om detta kan ha skadliga effekter på barnen.
   - Det typiska förskolebarnet lägger mellan fyra och sex timmar om dagen framför någon typ av skärm, säger 
Dimitri Christakis som är chef för centret för barnforskning vid universitetet i Washington.
   Han menar att de i sin forskning sett ett tydligt samband mellan skärmtid före sju års ålder och uppmärksam-
hetsproblem när barnen blir äldre.
   - Hypotesen blev att långvarig exponering för medier med snabba skiftningar fi ck sinnena att förvänta sig in-
tensiva signaler vilket gav barnen problem med deras uppmärksamhet och koncentration senare.
   Det här sambandet menar Christakis att man har kunnat se i observationsstudier av barn som har fått mycket 
stor mängd skärmtid.
   - Ju mer skärmtid de små barnen hade desto större var risken för koncentrationssvårigheter senare under upp-
växten, säger Christakis.
   (SVT Nyheter Vetenskap)

   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.
   Läs mer här:   https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   FSO har tvingats att ställa in årets FSO-dag den 30 oktober på grund av regeringens och Folkhälsomyndig-
hetens restriktioner som fortfarande råder på grund av covid-19-pandemin. 
   Alla som har bokat deltagande på FSO-dagen kommer vi naturligtvis att återbetala anmälningsavgifterna till. 
Dock måste var och en av er ansvara för att skicka oss uppgifter för återbetalning, till exempel bankkontonum-
mer eller post- eller bankgironummer, detta eftersom vi med hänvisning till GDPR inte har dessa uppgifter spa-
rade. Uppgifterna för återbetalning skickas senast den 10 oktober 2020 till fsodagen@fso.se, och skriv ”Åter-
betalning” samt förskolans namn i ämnesfältet. Var också noga med att ange vilka personer och vilken förskola 
återbetalningen gäller.
   OBSERVERA! Rikskonferensen för rektorer i förskolan kommer att genomföras som planerat den 29 
oktober på hotell Scandic Crown.
   Läs mer här:  https://www.fso.se/Information-FSO-dagen.html



Snoriga barn – ska de till förskolan eller inte?

Barnläkaren om att snuviga barn får gå i förskolan: ”Klokt”

Vapen och ammunition upphittat i vilrummet på förskola

Påminnelse om att anmäla Apl-platser för barnskötarelever ht 20

   September är här, en av de stora vab-månaderna under året. Men i år är det svårare än vanligt att avgöra om 
barnet ska vara hemma eller inte.
   Folkhälsomyndighetens rekommendation för snuviga förskolebarn lyder bland annat: ”Om barnet har kvar-
varande lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskolan om det gått 
minst 7 dygn sedan de första symptomen kom, detta gäller oberoende om testning har utförts eller inte.”
   Men förskolan och föräldrar måste så klart göra en bedömning om det är lämpligt att barnet kommer tillbaka 
till förskolan eller om föräldern behöver ta ytterligare vab-dagar.  Och man hamnar redan i svårigheter berättar 
Zandra Ahkoila, förskolechef i Örebro.
   - Det vi märkt är att det blir lite svårare, vi hamnar i dilemman; om vi ska ringa hem barn eller om de är 
välkomna att stanna kvar.
   Se inslag här:  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/snoriga-barn-ska-de-till-forskolan-eller-inte
   (SVT Nyheter Örebro)

   Små barn med lätt snuva eller hosta får komma tillbaka till förskolan förutsatt att de varit hemma i sju dagar 
sedan de först fi ck symptom.
   - Det är rimligt att ett förskolebarn som det rinner lite ur näsan på eller hostar får gå tillbaka till förskolan 
efter den tiden, säger barnläkaren Cecilia Chrapkowska i SVT:s Morgonstudion.
   Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation kan barn som har varit hemma från förskolan i sju dygn för 
en infektion och sedan tillfrisknar gå tillbaka till förskolan även om de har milda symtom så som lätt snuva eller 
hosta.
   - Det är klokt. Flera studier har visat att coronaviruset är som mest smittsamt första veckan efter symtomde-
but, säger Cecilia Chrapkowska, barnläkare och doktorand i vaccinationsepidemiologi.
   (SVT Nyheter)

   Ett vapenskåp som stals vid ett villainbrott hittades senare oväntat på en förskola i Kalmar. Förutom skåpet 
låg ett vapen och ammunition kvarlämnat i vilrummet.
   När personalen på förskolan kom till jobbet på måndagsmorgonen upptäckte de att det var oreda i lokalerna. 
Polis tillkallades och i vilrummet kunde man hitta det försvunna vapenskåpet uppbrutet, vilket tidningen Baro-
metern var först att berätta.
  - Det var lite chockartat. Man blir oerhört förvånad. Man tror ju inte att man ska hitta vapen på en förskola, 
säger rektorn till SVT.
   Den drabbade avdelningen stängdes av under dagen, men barnen kunde senare återvända till sina lokaler.
   Enligt polisen fanns fl era jaktvapen i skåpet men bara ett återfanns på förskolan. Troligtvis har tjuvarna pas-
serat förskolan med skåpet och tyckt att det var en lämplig lokal för att ostört såga sig in i skåpet.
   (SVT Nyheter Småland)

   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.
   Påminnelse att anmäla Apl-platser för höstens perioder inom Barn- och fritidsprogrammet, pedagogisk inrikt-
ning. Eleverna har som utgång barnskötare och önskar platser på förskolor.
   Följande perioder behövs fl er Apl-platser:
   Vecka 42-46 (höstlov v. 44 för gymnasiet, ej vux)
   Vecka 47-50
   Anmäl via svarsformulär här:  https://bit.ly/3mbBPhy
   Ni som redan har erbjudit platser kan bortse från denna påminnelse.



Nästa FSO-Nytt kommer den 2 oktober!

Musikvideo för bättre tandborstning

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker inom förskolan

FSO har ny postadress

Efter coronavåren – nu vaknar de öppna förskolorna till liv igen

   I Flen har 12 procent av treåringarna och mer än hälften av sexåringarna karies, hål i tänderna. För att lära 
barn mer om hur de ska ta hand om sina tänder har nu Folktandvården gjort en musikvideo tillsammans med 
Flens världsorkester, Kulturskolan och fl era förskolor.
   Redan för två år sedan inledde Folktandvården i Flen en informationskampanj för att förbättra tandhälsan hos 
barn. Men tandsköterskan Florence Ljungkvist tyckte att det behövdes något mer för att verkligen nå ut, och då 
föddes idén på en musikvideo. Den spelades in och redigerades under våren och sommaren och nu är den klar.
   - Vi hoppas att videon ska göra att tandborstning ska kännas som något roligt och naturligt som är en del av 
vardagen, säger hon.
   Hon vill dock påminna om att det inte i första hand är barnen som är ansvariga för att borsta sina tänder or-
dentligt.
   - Det är föräldrarna som ska hålla sina barn friska med hjälp av oss, säger Florence Ljungkvist.
   (SVT Nyheter Sörmland)

   Arbetsmiljöverket startar i september en tillsyn för att kontrollera hur arbetsgivarna förebygger smittrisker i 
förskolan utifrån coronapandemin. Vi är alla medvetna om vad covid-19 har orsakat i samhället och begreppet 
smittrisk har fått en ny innebörd för många arbetstagare och arbetsgivare i landet. Arbetsmiljöverket kommer 
att genomföra denna tillsyn genom telefoninspektioner. Fokus för tillsynen ligger på lokala riskbedömningar 
och förebyggande åtgärder. Under hösten och vintern kommer ca 250 inspektioner att genomföras i hela landet. 
Inspektionerna kommer att föranmälas via telefon och/eller brev.
   För att underlätta för alla vid inspektionen har Arbetsmiljöverket tagit fram ett material som arbetsgivaren får 
inför telefoninspektionen. Arbetsgivaren delar detta med skyddsombudet, så att arbetsgivare och skyddsombud 
kan förbereda sig. Arbetsmiljöverket tar tacksamt emot feedback på det bifogade materialet.
   I fokus för denna tillsyn är förskolor som drivs i privat regi. Förskolor i kommunal regi inspekteras i en sepa-
rat tillsynsaktivitet. Även där kommer man att kontrollera hur arbetsgivaren förebygger smittrisker. Ingen ska 
behöva bli sjuk, skadad eller dö av jobbet. Det är något som vi alla jobbar för, skriver Arbetsmiljöverket.
   Se Arbetsmiljöverkets material “Förskolor samtalsstöd” här:  https://bit.ly/3c4PBhh   

   FSO har ny postadress:                         Paket/större försändelser adresseras till FSO:s besöksadress:
   FSO          FSO
   Box 5243         Mässans gata 10
   402 24 Göteborg        412 51 Göteborg   

   Nu börjar allt fl er öppna förskolor i Småland glänta på dörren och släppa in barn och föräldrar på nytt. Av sju 
kommuner som SVT Nyheter Småland varit kontakt med, har sex startat någon form verksamhet.
   På måndag kommer öppna förskolan Äpplet i Emmaboda för första gången öppna upp dörrarna för barn och 
vuxna efter stängningen i coronakrisens spår. 
   - Vi stängde i mars när allt drog igång. Det betyder jättemycket att kunna öppna upp igen, jag har pratat med 
många föräldrar som längtat, säger förskolläraren Heléne Poulsen. 
   Men allt är inte som vanligt. På Äpplet släpper de bara in fem vuxna med barn per tillfälle. För att få en plats 
måste man anmäla sig via telefon. 
   En rundringning som SVT Nyheter Småland har gjort visar att kommunerna hanterar situationerna olika. Sex 
av sju kommuner ska ha någon form av verksamhet under hösten. 
   I Kalmar har de öppnat upp försiktigt, med fokus på familjer med nya barn. Förhoppningen är att kunna öpp-
na som vanligt framåt höstlovet om inget händer med smittspridningen. Även öppna förskolan Nallen i Växjö 
har öppet för bebisar, sedan förra veckan.
   (SVT Nyheter Småland)


