
	  

Vilka är vi? 
 
Vi är förskollärare, barnskötare och 
andra anställda i förskolan samt 
föräldrar som har fått nog. Vi kräver 
mer resurser till förskolan nu! 
 
Förskoleupproret startades av Anki 
Jansson och Malin Hörlin efter att de 
gick upp på scenen under en 
utvecklingsdag den 28 oktober 2013 
och höll ett tal för ett fullt Conventum 
Arena i Örebro.  
 
I november 2013 startade de en grupp 
på Facebook (Förskoleupproret) vilken 
snabbt växte. Gruppen består i 
dagsläget av 7000 medlemmar.  
 
Teamet för Förskoleupproret har blivit 
större och drivs idag av en grupp 
engagerade förskollärare som driver 
bland annat "Förskoleupproret-
information" på facebook samt en 
hemsida. Förutom det så har 
Förskoleupproret skickat brev till 
politiker, startat en namninsamling för 
bättre förutsättningar för barn och 
personal i förskolan samt skickat 
enkätfrågor till samtliga riksdagspartier. 
Vi arbetar för bättre förutsättningar i 
förskolan för alla barn och pedagoger. 
	  

 
Vi vill se en förändring på 
nuvarande situation för barn och 
personal i förskolorna runt om i 
landet. Vi vill att politiker och 
kommuner lyssnar på oss i förskolan 
och tar till sig att en förändring av 
rådande situation måste ske. Gå in 
och skriv på vår namninsamling! 
Gör din röst hörd: 
 
http://www.skrivunder.com
/forskoleuppror 
	  

 
Hemsida: 
http://forskoleupproret.weebly.com/ 
 
Gå med i vår Facebook-grupp:	  	  
https://www.facebook.com/groups/2301323571460
38/	  
	  
Facebooksida: 
http://www.facebook.com/forskoleupproret 
 
Twitter: 
http://twitter.com/forskoleuppror 
 
Maila till oss: 
forskoleuppror@gmail.com 
	  

 
Förskoleupproret vill se: 
 
- max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år 
- max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år 
- max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp 
- att barngruppsstorlek är anpassad efter 
lokalens storlek 
- att barn med särskilda behov får de resurser 
som krävs  
- att alla förskolor har tillgång till 
specialpedagog 
- att det sätts in vikarier när verksamheten kräver 
det samt att det sätts in från första dagen 
- beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för 
förskollärare i hela landet 
- fortbildning och kurser på arbetstid 
- ökad lön  
- att alla kringuppgifter för förskolepersonalen 
plockas bort. Med kringuppgifter menar vi 
exempelvis: laga frukost och mellanmål, duka till 
måltider, diska, städa, ringa vikarier, beställa 
varor, schemaläggning och andra tidskrävande 
administrativa uppgifter. 
	  


