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FSO och PwC i samarbete om utbildning

“Visa att ni värderar oss barnskötare”

   16 oktober 2020

   FSO inleder ett samarbete med PwC, som är marknadsledande inom revision, skatte- 
och affärsrådgivning. Samarbetet gäller en ekonomiutbildning för målgruppen fristående 
förskolors styrelseledamöter och ersättare. Utbildningen kommer att erbjudas digitalt 

   Det är på tiden att arbetsgivare och politiker ser barnskötarnas värde. Vi behöver också applåder och hejarop 
för vårt arbete under pandemin – men framför allt vill vi ha höjda löner, schyssta arbetsvillkor och en hållbar 
arbetsmiljö, skriver fem barnskötare i Halmstad i en debattartikel i Kommunalarbetaren.
   Vi är 70.000 barnskötare i Sverige som tillsammans med förskollärarna utgör grunden i förskolan som består 
av omsorg, utveckling och lärande. Tillsammans hanterar vi den rådande coronapandemin för att skapa den bäs-
ta förskolan för barnen. Men trots det synliggörs eller erkänns sällan barnskötarnas roll, uppdrag och insatser.
   Att vårt yrke, som är landets femte största, inte uppmärksammas är otroligt olyckligt. Det är på tiden att poli-
tiker och arbetsgivare ser oss, för utan oss står Sverige still.
   Under coronapandemin har Sverige tagit beslutet att hålla förskolor öppna. Det är ett bra beslut – för det är 
tack vare förskolan hjulen i landet kan fortsätta att rulla. Vårdnadshavare kan arbeta, både på arbetsplatsen och 
på distans, och på så sätt bidra till ett Sverige i god ekonomisk balans.
   Vi är många barnskötare som tillsammans med förskollärarna tagit ett stort ansvar för att upprätthålla den 
bästa förskolan trots pågående pandemi. Tillsammans utgör vi en helhet som levererar omsorg, utveckling och 
lärande. Barnskötarnas uppdrag är att genomföra såväl det pedagogiska som det vårdande arbetet på förskolan. 
Vi jobbar för att skapa förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Och vi ansvarar för att erbjuda en 
trygg omsorg.
   Som barnskötare deltar vi i alla vardagssituationer i förskolan, i dokumentationen av pedagogiska processer 
och vi refl ekterar över barnens lärande. Bland mycket annat. Vi har levererat i våra uppdrag trots den ansträng-
da och krävande situationen vi befunnit oss i på grund av den rådande pandemin. Ändå tycks vår yrkesgrupp 
inte omfattas av de applåder och hejarop som andra yrkesgrupper fått och får, vilket de självfallet förtjänar.
   Det är på tiden att såväl arbetsgivare som politiker ser värdet i vår yrkesgrupp. Bortsett från applåder och he-
jarop förväntar vi oss – precis som övriga yrkesgrupper – höjda löner, schyssta arbetsvillkor och en hållbar ar-
betsmiljö. Vi vill se att beslutet att hålla förskolan öppen under coronapandemin lönar sig, inte bara för Sverige, 
utan också för landets femte största yrkesgrupp: barnskötarna!
   Lisbeth Nilsson   Sirpa Kutti   Yvonne Bader Vukovic   Helena Dock-Ljungek   Eva-Lena Jacobsson
   Barnskötare, klubben i Halmstad/Kommunal Sydväst Sektion Barn/Teknik
   (Kommunalarbetaren)

med början nu under senhösten 2020 och syftar till att deltagarna ska få de kunskaper som krävs för att förstå 
och ta sitt ansvar som styrelseledamöter när det gäller styrning och uppföljning av ekonomi, ett område som är 
en utmaning för många styrelser. 
   Den nya utbildningen ska möta de krav som fi nns från kommunerna avseende ägar- och ledningsprövning 
av huvudmannen. Utbildningen har fokus på grundläggande ekonomi och styrelsens ansvar för ekonomi och 
genomförs genom två utbildningsmoduler och ett webbinarium. Mer information om utbildningarna kommer 
inom kort i FSO-Nytt och på FSO:s hemsida.



Anmäl dig till FSO:s nya 
befattningsutbildning för rektorer i förskolan

Organisera förskolan under coronapandemin

FSO har ny postadress

   Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. FSO:s befattningsutbildning, som 
startar i januari 2021, syftar till att  lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbild-
ningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och om ansvaret som åligger en rektor i 
förskolan.

   Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Den 1 juli 2019 
byttes begreppet förskolechef mot begreppet rektor. Du som nyanställs som rektor efter den 1 juli 2019 måste 
gå det statliga rektorsprogrammet för att få arbeta som rektor - men du har mycket att vinna på att också gå 
FSO:s befattningsutbildning!

   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 Ledarskap, coachning, kommunikation och samtalsteknik
   Läs mer här:   https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   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. Skolverket har uppdaterat sitt stöd för hur 
rektorer kan organisera och anpassa förskolans verksamhet under coronapandemin.
   Du hittar stödet här:  https://bit.ly/3iERgvr

   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   



Nästa FSO-Nytt kommer den 30 oktober!

”Fel att göra förskola obligatorisk från 2 år”

Rapportsläpp: Bokstart i Sverige – en uppföljning

Förslaget från S-politiker om förskola från två års ålder är drastiskt, desperat och innebär ett stort intrång i den 
personliga friheten. Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i en förälders trygga famn, skriver Caroline Höglund 
och Evelina Hägglund i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
   ”Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan”. Så inleds en motion från 11 socialdemokratiska ledamöter 
som lämnades in till riksdagen 5/10 i år (2020/21:1993). Där vill man att riksdagen ska se över möjligheten att 
på sikt göra förskolan avgiftsfri och obligatorisk från två års ålder. Vi menar att detta förslag inte är förenligt 
med barns behov.
   Vi pratar alltså om den förskola där personalen gör uppror för att de inte får rätt förutsättningar att göra sitt 
jobb (Förskoleupproret). Vi pratar om de kvinnor som sjukskrivs på grund av pressen av ett heltidsarbete, sam-
tidigt som deras barn är både små och snuviga. Vi pratar om de barn, med hjärnor i extremt viktiga utvecklings-
faser, som tvingas att vistas långa dagar i stora grupper. Vi pratar dessutom om barn som är olika och som har 
olika behov.
   ”Förskolan är i första hand till för barnen”, skriver man vidare i motionen. Vi håller med om att barn har 
behov av stimulans och kontakt med jämnåriga, men det behovet kan tillfredsställas på fl era sätt och är främst 
aktuellt från cirka 3 års ålder. Det krävs heller inte heltidsvistelse på förskola för att tillgodose behovet, utan det 
är vanligtvis tillgodosett långt innan föräldrarna kommer för att hämta. Omsorgen om små barn, framför allt de 
under tre år, kräver stora resurser för att barnet ska må bra.
   I Sverige vill vi ju värna mångfald och individens rätt att göra egna val, men det verkar bara gälla om du och 
dina barn följer heltidsnormen. Vi önskar att det skulle fi nnas fl er alternativ och vägar att gå när det gäller tiden 
med våra barn. Vi menar att vägen till ett jämlikt samhälle inte börjar i sandlådan, utan i en förälders trygga 
famn.
   Caroline Höglund     Evelina Hägglund
   Ordförande resp styrelseledamot Hemmaföräldrars Riksorganisation
   Läs hela debattartikeln här:  https://www.svd.se/fel-att-gora-forskola-obligatorisk
   (Svenska Dagbladet)

   Bokstart i Sverige – en uppföljning, en rapport gjord av Governo på uppdrag av Kulturrådet, har släppts. I 
rapporten samlas erfarenheter och kunskap kring Bokstarts arbete hittills samt presentationer av förslag och 
riktning för vidare införande i fl er kommuner och regioner.
   -  I skrivande stund vet vi att regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslår att utbyggnaden av Bokstart 
ska fortsätta med statligt stöd. Vi hoppas att denna rapport ska ge en god utgångspunkt för det fortsatta arbetet, 
säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.
   Kulturrådets satsning Bokstart syftar till att stimulera språkutveckling hos de yngsta barnen, 0–3 år, och riktar 
sig till vårdnadshavare och vuxna i små barns närhet. Genom att tidigt i barnets liv introducera kontakt med lit-
teratur och språkstimulerande aktiviteter kan barns relation till och utveckling av språket främjas.
   Kulturrådet har under 2017–2020 uppdrag från regeringen att utvidga initiativet Bokstart till fl er kommuner 
och regioner i landet. För de bokstartprojekt som pågår i Sverige i dag samverkar aktörerna folk- och regionbib-
liotek, barnhälsovård, förskoleverksamhet, logopedi med fl era.
   Mot denna bakgrund har Kulturrådet gett Governo i uppdrag att genomföra en uppföljning av initiativet Bok-
start. Författarna Anders Rånlund, Arvid Segerström och Rebecka Strandberg har mångårig erfarenhet som 
konsulter med uppdrag inom offentlig sektor.
   I regeringens budgetproposition sägs att Bokstart, i enlighet med Läsdelegationens förslag, bör byggas ut och 
långsiktigt stödja kommuner som i samverkan mellan barnavårdscentral, folkbibliotek och förskolor arbetar 
med små barns språkutveckling. Regeringen beräknar att 15 miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kro-
nor årligen från och med 2022 för utbyggnaden.


