
Arkiv: 
SVERIGES FÖRSKOLLÄRARES RIKSFÖRENING, SFR 12 
Ett 60-tal personer bildade 1918 SFRs föregångare, Svenska Fröbelförbundet. Anna 
Warburgvaldes till ordförande. Yrkestiteln var barnträdgårdslärarinna. Aret därpå, 1919 ändrades 
namnet till Svenska Fröbel-Förbundet. Samtidigt valdes Ellen Moberg till ordförande. Ellen 
Moberg var, tillsammans med sin syster Maria, en av fröbelpedagogikens föregångare i Sverige. 
1940 bytte förbundet namn till Pedagogiska Föreningen för Förskoleåldern, PFF. Såväl 
yrkestiteln som eventuellt arbete med fackliga frågor diskuterades livligt. Namnändring till 
Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund, SBR, samt steget till fackförening kom 1944. 
Yrkestiteln var nu barnträdgårdslärarinna. Stina Sandels valdes samtidigt till ordförande. Efter 
medlemsomröstning anslöt SBR sig 1949 till det nybildade Svenska Facklärarförbundet, SFL. 
1955 ändrades yrkestiteln till förskollärare och man bytte namn till Sveriges Förskollärares 
Riksförbund, SFR. 1980 bytte man namn till Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR. SFR 
upphörde 1990 då SFL gick ihop med Sveriges Lärarförbund. SFR var då den klart största 
föreningen inom SFL och hade över 50 000 medlemmar. SFR gav ut tidskriften Förskolan från 
1969. Denna hade först utkommit under namnet Svenska Fröbelförbundets Tidskrift 1918, 
Svenska Fröbelförbundets Tidskrift Barnträdgården 1919- 1939 samt Barnträdgården 1940-1968. 
Litteratur: En lärargrupp i utveckling SFR 50 år 1968. Förskolan 1918-1988 . Temanummer 
av tidskriften Förskolan. Engdahl Ingrid: Barnet, Saken, Kallet. Lirén, Gösta: Facklärarna i 
skolans och arbetsmarknadens perspektiv.  
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Protokoll (A) 

Årsmöte/kongress/ombudsmötesprotokoll (A1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1909-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A1:1 (1909-1961) Innehåller korrespondens angående föreningens grundande från Maria och Ellen 
Moberg till Anna Warburg; sammanträde den 3 april 1918, Svenska Fröbelförbundets stadgar samt 
protokoll om förbundets bildande; Svenska Fröbelförbundets årsmöten och handlingar 1919–1920 
(innehåller även fröken Bratts föredrag ”Småbarnens moraliska och religiösa fostran”); Svenska 
Fröbelförbundets årsmötesprotokoll 1922–1932; Svenska Fröbelförbundets årsmötesprotokoll med 
bilagor 1933–1939; Pedagogiska Föreningens för Förskoleåldern årsmötesprotokoll och ombudsprotokoll 
för 1940–1944 samt Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbunds förbundssammanträden 1944; 
Sveriges Barnträdgårds Riksförbunds ombudsmötesprotokoll med bilagor 1945–1947, 1948, 1949, 1950, 
1951, 1952, 1953 samt 1954; Sveriges Barnträdgårds Riksförbunds ombudsmötesprotokoll med bilagor 
om namnbyte och stadgeändringar 1955; Sveriges Förskollärares Riksförbund ombudsmötesprotokoll 
med handlingar 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 samt 1961. 
A1:2 (1962-1970) Ombudsmötesprotokoll årsvis med handlingar. 
A1:3 (1972) Ombudsmötesprotokoll med handlingar. 
A1:4 (1974) Ombudsmötesprotokoll med handlingar och kongresshandlingar. 
A1:5 (1977) Bilagor och bandutskrift för kongressen 1977. 
A1:6 (1977) Kongressprotokoll med motioner bilagor och handlingar 1977. 
A1:7 (1979-1980) Kongressprotokoll med bilagor 1979; innehåller handlingar rörande namnbyte och 
SFR:s tillkomst. 
A1:8 (1980) Handlingar till kongress och ombudsmöte; skiljedom rörande beslut vid 1979 års kongress; 
kongresstryck 1980. 
A1:9 (1980) Innehåller bandutskrifter från ombudsmötet 1980. 
A1:10 (1982) Protokoll från extra ombudsmöte 1982. 
A1:11 (1983) Protokoll, bandupptagningar och handlingar från ombudsmötet 1983. 
A1:12 (1986) Protokoll och handlingar från ombudsmötet 1986. 
A1:13 (1989) Protokoll och handlingar från ombudsmötet 1989. 
A1:14 (1990) Protokoll och handlingar från ombudsmötet 1990. 

Styrelseprotokoll med bilagor (A2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1954-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A2:1 (1918-1953) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med bilagor. 
A2:2 (1954-1966) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med bilagor. 
A2:3 (1967-1972) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med bilagor. Innehåller 
även SFR:s synpunkter på 1968 års barnstugeutrednings promemoria. 
A2:4 (1973-1976) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med bilagor. 
A2:5 (1977-1980) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med yttranden och 
bilagor. 
A2:6 (1980-1987) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med yttranden och 
bilagor. 
A2:7 (1988-1990) Redogörande protokoll över centralstyrselsens sammanträden med yttranden och 
bilagor. 
 



AU-protokoll (A3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1947-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A3:1 (1947-1972) Arbetsutskottets protokoll 1947, 1954–1959 (inbunden), lucka 1960 och därefter årsvis.  
A3:2 (1973-1975) Arbetsutskottets protokoll. 
A3:3 (1976-1980) Arbetsutskottets protokoll. 
A3:4 (1981-1990) Arbetsutskottets protokoll. 

Valberedningens protokoll med handlingar (A4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1979-1989. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
A4:1 (1979-1989) Valberedningens handlingar till ombudsmöten 1982 till 1989 och till interimsstyrelsen 
1979. 

Utgående handlingar (B) 

Verksamhetsberättelser (B1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1920-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B1:1 (1920-1979) Verksamhetsberättelser 1920–1939 (luckor); verksamhetsberättelser 1940–1942; 
verksamhetsberättelser 1943–1952; verksamhetsberättelser och revisionsberättelser 1953–1961; 
verksamhetsberättelser och revisionsberättelser 1962–1968; verksamhetsberättelser och 
revisionsberättelser 1969–1974; verksamhetsberättelser och revisionsberättelser 1975–1979. 
B1:2 (1982-1990) Verksamhetsberättelser med balansräkningar. 

Yttrande med handlingar (B2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1937-1987. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B2:1 (1937-1970) Yttranden 1937–1951; TCO:s yrkesnomenklatur för tjänstemän; Grundskolan: 
betänkande angivet av 1957 års skolberedning; yttranden 1960-1966; SOU 1966:9 Omsorger om psykiskt 
utvecklingshämmade; studieplaner för utbildning av speciallärare 1966; yrkesutbildningsberedningen 1966; 
utbildning av lärare för synskadade och hörselskadade 1966; barnolycksfall 1967; 
yrkesutbildningsberedningens betänkande III 1967; samhällets barntillsyn 1967; barnstugor, 
barnvårdsmannaskap, barnolycksfall och familjeberedning 1967; kompetensutredning 1967; ”Förslag till 
utbildning av lärare vid särskolans träningsskola 1967; förslag till utbildning av sjukhuslärare 1968; 
musikutbildning i Sverige 1968; barntillsyn för studerandefamiljer 1968; föräldramedverkan vid lekskolor i 
Varberg 1969; spädbarnskommittén 1969; barnmisshandel 1969; anmälda för fortbildningsbehov 1969; 
nordiskt samarbete på förskolans område 1969; Principförlag rörande organisationen av undervisning för 
hörsel- och synskadade elever 1970; riktlinjer beträffande anordningar för personal vid utformning och 
inredning av barnstugor; pedagogisk utbildning och forskning 1970; barns utemiljö 1970; vägar till högre 
utbildning 1970; TCO:s rapport ”Familjen i samhället” 1970 samt barnstugeverksamhetens lokalbehov 
1970. 
B2:2 (1971-1972) SFL:s förbundsråd 1971; samhället och filmen 1970; tidskriften Facklärarens 
bevakningsområden 1971; Lokal organisation inom SFL 1971; Stadgan 1968:318 för lärarhögskolan 1971; 
fortbildningsbehov 1971; Barnlitteratur 1971; om integrering av handikappade barn i barnstugor 1971; 
utbildning för psykologexamen 1971; medel till läroplansarbetet 1971; driftsbidrag till skolväsendet 1971; 



pedagogiskt utvecklingsarbete inom SÖ 1971; rätten till abort 1971; studiemedelssystemet 1971; anmälan 
av nyfödda barn till barnhälsovården 1971; fortbildningskurser 1971-1972; ”Samhällsinsatser inom 
läromedelsområdet” 1972; ”Råd och anvisningar för särskolans förskola” 1972; ”Förskoleverksamhet för 
hörselskadade” (1972); ”Sveriges Radios utbildningsprogram” (1972); ny omsorgsstadga (1972); katalog 
över utbildningsbehov (1972); ”Utbildning i glesbygder” (1972); familjestöd (1972); 
”Smalfilmsdistributionen” (1972); handledarutbildningen (1972); ”Utredning och åtgärder avseende den 
fysiska miljön” (1972); om handledning (1972); ”Utbildningsforskningens resultat – spridning och 
återkoppling” (1972) samt ”Barnavårdsmannafrågan” (1972). 
B2:3 (1971) Handlingar angående barnstugeutredningen. Synpunkter från kretsarna, mål och metoder i 
förskoleverksamheten, innehåll och metoder i förskoleverksamheten. 
B2:4 (1972) Handlingar angående barnstugeutredningen. Förslag och yttranden. 
B2:5 (1972) Handlingar angående barnstugeutredningen. Yttrande från kretsarna, synpunkter, planering av 
remissarbetet. 
B2:6 (1973-1976) Handlingar angående barnstugeutredningen. Kretsarnas synpunkter och skrivelser. 
B2:7 (1973-1974) Fortsatt reformering av lärarutbildningen (1973); ”Samhället och filmen” (1973); ”Råd 
och anvisningar för planering av bostadens grannskap” (1973); ”Förslag till arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder för kvinnor (1973); ”Teknisk översyn av studiemedelssystemet” (1973); skolprogram i radio och 
TV (1973); boendeservice (1973); ”Förslag till studieplaner för tillvalskurser i specialpedagogik” (1973); 
”Radio i utveckling” (1973); 1968 års utbildningsutredning (1973); ”Om miljö och material i förskolan” 
(1973); ”TRU:s försöksverksamhet 1967-1972” (1973); forsknings- och utvecklingsarbete (1973); ”SIA-
utredningen (1973); arbetsskyddsfrågor (1973); ”Barn med rörelsehinder” (1973); förbundsstadgar (1974); 
musikundervisning (1974); ”Utbildning av lärarutbildare” (1974); undervisning av utvecklingsstörda 
(1974); ”Boken” (1974); utbildning av fritidspedagoger (1974); ”Barn- och ungdomsvård” (1974); 
”Samhället och filmen” (1974); lärarutbildning (1974); personalpolitiska riktlinjer (1974); ”Kartläggning 
och analys av arbetstidsproblematiken på barnstugeområdet” (1974); förpraktikkrav till 
förskolelärarutbildningen (1974); ”Invandrarna och minoriteterna” (1974); förskollärarutbildningen (1974); 
SÖ:s förslag till studielämplighetsprövning 1974); kurs i barnkunskap (1974) samt betyg i lärarutbildningen 
(1974). 
B2:8 (1975) Kretsarnas synpunkter angående SIA-utredningen; sexual- och samlevnadsundervisningen; 
Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan; demokrati på arbetsplatsen; barn som far illa 
(betänkande); SÖ:s förslag till kursen för utbildning av barnskötare; fortbildning av lärarutbildare; om 
meritvärdering inom särskolan; ”Individen och skolan”; omprövning och avrådan under pågående 
utbildning; undervisning av barn och ungdom på sjukhus; ljud och bild i undervisningen; vissa 
lärarhögskolefrågor; skrivelser om invandrarråd; förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar; 
invandrarbarnen i förskola, grundskola och gymnasieskola samt om utbildning av förskollärare, 
fritidspedagoger och barnskötare. 
B2:9 (1976) Samverkan i barnomsorgen; ”Utbildning i samspel”; lönepolitiskt program; undervisning av 
utvecklingsstörda barn och ungdomar som är syn-, hörsel- eller talskadade; barnomsorgen i Luleå; ramplan 
för arbetsmarknadsutbildning; ”Utbildning i samspel”; ”Barns sommar”; normalstudieplan i barnkunskap; 
barns hälsa och hälsovård inom förskoleverksamheten; utbildning till barnskötare inom fritidsverksamhet; 
samverkan mellan förskola och grundskola; om LUT; ökade möjligheter till föräldraledighet genom 
föräldraförsäkringen; förordning om lärare vid statliga högskoleenheter; skyddsrum i förskola/fritidshem; 
utbildning av hemspråkslärare samt organisationskommittén för SFL:s centrala organisation. 
B2:10 (1977-1979) Handläggning av skolbyggnadsfrågor (1977); samverkan i barnomsorgen (1977); 
projektet ”Basinformation förskolans organisation” (1977); ”Vidgad rätt till ledighet för vård av sjukt 
barn” (1977); radioutredningen (1977); Studiestöd (1977); revidering inom vårdlinjen (1977); talträning för 
barn med talsvårigheter (1977); utbildningsplan för speciallärarutbildningen (1977); om skyddsrum i 
vårdcentraler, förskola och fritidshem (1977); SFL:s utbildningspolitiska program (1977); ”Betyg i skolan” 
(1978); regleringar inom socialtjänstlagen (1978); förändrade yrkesroller inom hälso- sjuk och socialvård 
(1978); Pedagogik, metodik och lärarutbildning för barnomsorgsområdet (1978); utbildningsplan för 
förskollärare (1978); föräldrarutbildning (1978); förändringar av grundskolans läroplan (1978); omsorger 
om psykiskt utvecklingsstörda (1978); kompletteringskurs för vårdpersonal inom barnanstaltvård (1978); 
diakoniutbildning och diakonal skolning (1978); daghem för små barn (1979); ledningsfunktionen i skolan 
(1979); om könsfördelningen i förskolelärar- och fritidspedagogutbildningen (1979); kvaltetsfrågor i 
daghem och fritidshem (1979); ”Lärare för skola i utveckling” (1979); avtalsrörelsen 1978 (1979) samt 
barnomsorg – behov efterfrågan och planerinsunderlag (1979). 



B2:11 (1980-1987) UHÄ-remiss (1980); fler kvinnor som arbetsledare (1981); hem och skola (1981); SÖ:s 
handlingsprogram för handikappade (1981); barn och vuxna (1981); löne- och personalpolitik (1981); 
kulturpolitik (1981); ”Svensk handikappolitik” (1981); energipolitisk rapport från TCO (1981); 
lokalutformningen i förskolor och fritidshem (1981); forskningens framtid (1981); omsorger av vissa 
handikappade (1981); förslag till stadgar och organisation för ett eventuellt lärarförbund inom TCO 
(1981); samgående mellan SFL och SL (1981); SFL-remiss ”Barn och vuxna” (1981); angående 
löntagarfonder (1982); meritvärderingssystem (1982); lönepolitiska riktlinjer (1982); arbetsmiljöpolitiska 
handlingslinjer (1982); nattöppna daghem (1982); ”Fortbildning och vidareutbildning inom högskolan” 
(1984); förslag till pedagogiskt program för förskolan (1984); KTK:s förslag till personal- och lönepolitiskt 
program (1984); handlingsprogram för SFL:s arbete med utbildningskrav (1984); turordningsprinciper för 
kommunal sektor (1984); glesbygdsskolan (1984); pedagogiskt program för förskolan (1984); 
utbildningskrav och turordningsprinciper (1984); datapolitiskt program (1985); SFL:s utbildningspolitiska 
program (1985); fritidspedagog- och förskollärarutbildning (1985); SFR pedagogiskt program för 
fritidshem (1985); ”Skolbarnomsorgen” (1985); föreskrifter för förskola och fritidshem (1985); förskola-
skola (1985); SFL:s arbete med datafrågor (1985); SFR:s utbildningspolitiska program (1985); ÖGY (1985); 
specialpedagogik i skola och lärarutbildning (1987); invandrar- minoritetsbarn i förskola och fritidshem 
(1987);  inför 1988 års avtalsrörelse (1987); lönepolitiska riktlinjer (1987); lönepolitiskt program (1987); 
samgående SFL och SL (1987).        

Stadgar (B3) 
Volymen innehåller handlingar från 1939-1980 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B3:1 (1939-1980) Stadgar, kretsstadgar och 1976 års stadgekommitté. 

Cirkulär och skrivelser (B4) 
Volymen innehåller handlingar från 1944-1990 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B4:1 (1944-1973) Diverse cirkulär till medlemmar och kretsar. 
B4:2 (1974-1990) Diverse cirkulär till medlemmar och kretsar. 
B4:3 (1980-1990) Informationsbladet Kretsinformation (från 1987 Kretsinspiration). 

Trycksaker (B5) 
Volymen innehåller handlingar från 1931-1990 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
B5:1 (1931-1990) Tröja och nål (med texten ”Vi bygger framtiden”); kampanjmaterial; Bertha Wulff, 
Vejledning: til studiet af Fröbels ”mutter- und koselieder” (Köpenhamn 1942); ”Låt oss hjälpa barnen” (1947); 
”En principförklaring” (1947); ”Lekskola för 6-åringar” (1947); ”Fostran till lydnad” (1947); Förskolebarnet i 
dagens samhälle (Stockholm 1953); Elsa Köhler, ”Småbarnsuppfostran genom tiderna” (1931); ”Barnen och 
trafiken” (1955); ”Förskolebarnet och gatutrafiken: Utvecklingspsykologiska synpunkter” (1954); ”Barnen 
och trafikolyckorna” (1954); ”Några råd till min dotter, som skall börja på koloni… ifall jag hade en så 
stor dotter” (1954); ”Varför studerar vi psykologi?” (1954); ”Spastiska barn” (1954); ”Sammandrag av 
diskussionerna vid kurs för föreståndarinnor och ledare vid eftermiddagshem” (1954); K-L Skagemark, 
”Nursey Schools and Day Nurseries and other provisions for pre-school children in Stockholm” (1957); 
Brita Schill, ”System i friheten” (1958); ”Kompendium beträffande efterkiddagshem (1959); ”Människan i 
ett föränderligt samhälle” (1968); Inga Nordin, ”Förskolan i samhället: En utvecklingsstudie” (1970); 
”Välkommen kollega” (1977); ”Handlingsprogram” (1983). 



Register, förteckningar, liggare m.m. (D) 

Diarier (C1) 
Volymen innehåller handlingar från 1973-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
D1:1 (1973-1990). 

Inkomna handlingar (E) 

Inkommet från kretsarna (E1) 
Volymen innehåller handlingar från 1918-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E1:1 (1918-1990) Stockholmskretsen: årsmötesprotokoll. Register över SFRs kretsar; E1:2 (1953-1979) 
Stockholmskretsen: kretsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, au-protokoll, övriga protokoll; E1:3 (1934-
1979) Stockholmskretsen: styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser, valberedning; E1:4 (1967-1979) 
Stockholmskretsen: sektionerna Botkyrka-Innerstaden; E1:5 (1964-1979) Stockholmskretsen: sektionerna 
Lidingö-Söderort; E1:6 (1970-1979) Stockholmskretsen: sektionerna Södertälje-Västerort; E1:7 (1958-
1979) Stockholmskretsen: skrivelser, förhandlingar, utbildning; E1:8 (1949-1980) Stockholmskretsen: 
kommittéer, arbetsgrupper, lokalfrågor; E1:9 (1966-1980) Stockholmskretsen: stipendier; E1:10 (1971-
1980) Stockholmskretsen: stipendier; E1:11 (1949-1980) Stockholmskretsen: korrespondens, protester, 
uttalanden; E1:12 (1971-1976) Stockholmskretsen: yttranden, överinskrivning, statistik; E1:13 (1942-1980) 
Stockholmskretsen: ekonomi, korrespondens; E1:14 (1942-1990) Uppsala-Östergötland; E1:15 (1967-
1990) Jönköping-Gotland; E1:16 (1958-1990) Blekinge-Skåne/Halland; E1:17 (1942-1990) Kristianstad-
Göteborg; E1:18 (1958-1990) Älvsborg-Skaraborg; E1:19 (1958-1990) Värmland-Örebro; E1:20 (1958-
1990)Västmanland-Dalarna; E1:21 (1959-1990) Gävleborg; E1:22 (1958-1990) Västernorrland-Jämtland; 
E1:23 (1958-1990) Västerbotten-Norrbotten; E1:24 (1980-1989) Samtliga kretsar. 

Korrespondens med styrelsen/arbetsutskottet (E2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1972-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E2:1 (1972-1975) Kallelser till styrelsen och arbetsutskottet, yttranden och skrivelser från kretsarna i 
diverse frågor; E2:2 (1976); Skrivelser till styrelsen och arbetsutskottet; E2:3 (1977-1980); Skrivelser till 
styrelsen och arbetsutskottet; E2:4 (1980-1984); Kallelser och utskick från styrelsen, rapporter, skrivelser 
till styrelsen och arbetsutskottet; E2:5 (1985-1988) Kallelser och utskick från styrelsen, rapporter, 
skrivelser till styrelsen och arbetsutskottet; E2:6 (1989-1990) Inkommande korrespondens till och 
utgående korrespondens från styrelsen. 
  



Allmän korrespondens (E3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1919-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
E3:1 (1919-1967) Telegram, korrespondens med centrala myndigheter, SFL och stiftelser; E3:2 (1963-
1979) korrespondens med centrala myndigheter, SFL och stiftelser; E3:3 (1967-1973) Inkommande 
skrivelser och i förekommande fall även svar på skrivelser; E3:4 (1969-1979) Korrespondens med centrala 
myndigheter, förbund och föreningar; E3:5 (1973-1980) Korrespondens med Socialstyrelsen och SFL; 
E3:6 (1976-1980) Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och föreningar; E3:7 (1980-1988) 
Skrivelser från SFL, övriga skrivelser. Häri överlämnade äldre brev från systrarna Moberg; E3:8 (1982-
1985) Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och föreningar; E3:9 (1986-1989) 
Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och föreningar; även korrespondens om u-
landsprojekt och utbildningsradion E3:10 (1989) Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och 
föreningar; E3:11 (1989-1990) Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och föreningar; E3:12 
(1990) Korrespondens med centrala myndigheter, förbund och föreningar. 

Ämnesordnade handlingar (F) 

Handlingar rörande SFRs historia och förskolans historik (F1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1938-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F1:1 (1938-1968) Handlingar från 20-, 30- och 40-årsjublieet, telegram vid 50-årsjubileet, manus om SFR:s 
historik av Anna Warburg; F1:2 (1968-1990) Handlingar från 50- och 70-årsjubileet, Barnet, saken och kallet 
(SFR, 1990). 

Handlingar rörande organisation och medlemmar (F2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1923-1980. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F2:1 (1923-1972) Skrivelser angående stipendier, statistik om medlemmar i förbundet 1945-1968; F2:2 
(1973-1976) Kretskonferenser, enkäter från kretsarna angående organisatoriska och ekonomiska frågor; 
F2:3 (1976-1978) enkäter från kretsarna angående organisatoriska och ekonomiska frågor; F2:4 (1977-
1978) kretskonferenser, handlingar rörande 1978 års organisationsgrupp; F2:5 (1978-1980) handlingar 
rörande omorganisation; F2:6 (1979-1980) handlingar rörande uteslutningar, pressklipp och uttalanden. 

Samarbete med andra organisationer (F3) 
Volymerna innehåller handlingar från 1942-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F3:1 (1942-1990) Handlingar rörande samarbete med nationella organisationer och organisationer i andra 
länder. 
  



Arbetsgrupper/kommittéer för fackliga- och yrkesfrågor (F4) 
Volymerna innehåller handlingar från 1954-1989. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F4:1 (1954-1969) arbetsgruppen för speciallärarfrågor, spädbarnskommittén, handlingar rörande 
idégivning för framtagning av nya leksaker; F4:2 (1969-1981) arbetsgruppen för invandrarbarn, handlingar 
rörande tidskriften, lokal- och miljöfrågor samt handlingar rörande sexårskommittén; F4:3 (1977-1982); 
arbetsgruppen angående fackligt handlingsprogram samt andra handlingsprogram; F4:4 (1980-1986) 
handlingar från styrelsens arbetsgrupper; F4:5 (1981-1985) målsättning för pedagogiskt program, 
förskollärarutbildningen; F4:6 (1982-1989) handlingar från styrelsens arbetsgrupper, särskilt 
glesbygdsfrågor. 

Handlingar rörande personal/administration (F5) 
Volymerna innehåller handlingar från 1946-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F5:1 (1946-1979) Rapport från förbundssekreteraren 1967 och handlingar rörande fonder; F5:2 (1973-
1979) handlingar rörande organisations- och personalfrågor; F5:3 (1976-1979) handlingar rörande 
organisations- och personalfrågor; F5:4 (1977-1979) handlingar rörande organisations- och personalfrågor; 
F5:5 (1982-1987) handlingar rörande organisations- och personalfrågor; F5:6 (1982-1991) 
personalförteckningar; F5:7 (1985-1990) handlingar rörande organisations- och personalfrågor. 

Nordiskt och övrigt internationellt samarbete (F6) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1990. 
Häri Nordiska Förskollärares Samråd, NFLS 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F6:1 (1918-1978) barnträdgårdsmöten, korrespondens med nordiska organisationer; F6:2 (1931-1979) 
protokoll och korrespondens från nordiska styrelsemöten; F6:3 (1970-1980) handlingar om internordiska 
kurser samt frågeformulär rörande löne- och anställningsförhållanden i Norden; F6:4 (1971-1978) 
nordiska seminarier och kurser samt handlingar från nordisk förskollärarkongress; F6:5 (1980-1982) 
handlingar rörande Nordiska förskollärarnas samråd (NFLS); F6:6 (1983-1986) handlingar rörande 
Nordiska förskollärarnas samråd (NFLS); F6:7 (1984-1986) handlingar rörande Nordiska förskollärarnas 
samråd (NFLS); F6:8 (1987-1990) handlingar rörande Nordiska förskollärarnas samråd (NFLS), 
korrespondens. 
  



Handlingar rörande tidskriften Förskolan (F7) 
Volymerna innehåller handlingar från 1864-1990. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F7:1 (1864-1970) Diverse äldre pedagogiska tidskrifter 1864–1907, skrivelser om anhållan av anslag; F7:2 
(1973-1990) Korrespondens, tidningsstatistik, protokoll från redaktionskommitténs sammanträden 1977–
1979; F7:3 (1980-1986) handlingar från lokalkorrespondenter samt utgående och inkommande skrivelser; 
F7:4 (1982-1986) korrespondens (brev), recensionsfrågor, personalmöten, arbetsgrupper; F7:5 (1984-
1987) korrespondens (brev), recensionsfrågor, personalmöten, arbetsgrupper; F7:6 (1986-1987) handlingar 
från redaktören Madeleine Pousette samt korrespondens; F7:7 (1986-1990) korrespondens handlingar från 
frilansare; F7:8 (1989-1990) tidningsfrågar inför bildandet av Lärarförbundet, recensionsfrågor samt 
korrespondens; F7:9 (1987-1990) handlingar från tidningsgruppen inom Lärarförbundet. 

Handlingar rörande förhandlingar med underlag (F8) 
Volymerna innehåller handlingar från 1943-1980. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F8:1 (1943-1980) Handlingar rörande särskilda förhandlingsfrågor. 

Handlingar rörande lärarkandidater (F9) 
Volymerna innehåller handlingar från 1973-1979. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F9:1 (1973-1976) Information till lärarkandidater; F9:2 (1976-1979) Information till lärarkandidater. 

Handlingar rörande konferenser, kurser m. m. (F10) 
Volymerna innehåller handlingar från 1925-1989. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F10:1 (1925-1977) Handlingar från kretskonferenser; F10:2 (1978-1989) handlingar från studiedagar och 
kurser.  

Handlingar rörande utställningar, mässor, teater (F11) 
Volymerna innehåller handlingar från 1944-1989. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F11:1 (1944-1989) Barnomsorgsmässa 1987, 1989, handlingar till teaterpjäser. Häri även manus från 
Gunnar Ohrlander, Fria Proteatern. 
  



Handlingar rörande Ellen och Maria Mobergs stipendiefond samt Gunnel 
Carlssons stipendiefond (F12) 
Volymerna innehåller handlingar från 1945-1988. 
Ellen och Maria Mobergs fond gick 1979 upp i Gunnel Carlssons fond. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F12:1 (1945-1983) Handlingar rörande Ellen och Maria Mobergs stipendiefond 1945–1979 samt 
ansökningshandlingar, stipendiater och rapporter 1982-1983; F12:2 (1983-1984) ansökningshandlingar, 
stipendiater och rapporter; F12:3 (1985) ansökningshandlingar, stipendiater och rapporter; F12:4 (1986) 
ansökningshandlingar, stipendiater och rapporter; F12:5 (1986-1988) Ulla-Britta Bruuns minnesfond. 
Ansökningshandlingar och redovisning. 

Övriga ämnesordnade handlingar (F13) 
Volymerna innehåller handlingar från 1926-1936. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
F13:1 (1926-1936) Fröbels ”Menschenerziehung” förmedlad av lektor Rudolf Hall och undersökning om 
barnkrubbor av Ellen Moberg. 

Räkenskaper (G) 

Kassaböcker/dagböcker (G1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1980. 
Kassaböcker 1945–1977 (inbundna) är inte förtecknade. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
G1:1 (1918-1945) ekonomisk redovisning (inbunden); G1:2 (1978) kassabok (inbunden); G1:3 (1979) 
kassabok (inbunden); G1:4 (1980) kassabok (inbunden); G1:5 (1980-1985) kassabok (inbunden). 

Fotografier (K) 

Stillbilder och ljudupptagningar (K1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1968-1980. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
K1:1 (1968-1980) Inspelningsband från SFR:s 50-årsjubileum (tal av förbundsordförande), inspelad 
historik om SFR med diabilder. Se även L2 och F1. 
  



Trycksaker (L) 

Förskolan (L1) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1990. 
Tidigare namn: Svenska Fröbelförbundets Tidskrift 1918, Svenska Fröbelförbundets Tidskrift 
Barnträdgården 1919-1939, Barnträdgården 1940-1968. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
L1:1 (1918-1927) Inbunden 1918-1922, häfte 1922-1925, arkivkopior 1926-1927; L1:2 (1927-1933) häfte 
1927-1931, inbunden 1932-1933; L1:3 (1934-1942) inbunden; L1:4 (1943-1948); inbunden L1:5 (1949-
1954); inbunden L1:6 (1955-1960) inbunden; L1:7 (1961-1966) inbunden; L1:8 (1967-1969) inbunden; 
L1:9 (1970-1971) inbunden; L1:10 (1972-1973) inbunden; L1:11 (1974-1976) inbunden; L1:12 (1977-1978) 
inbunden; L1:13 (1979-1980) inbunden; L1:14 (1981-1984) inbunden; L1:15 (1985-1986) inbunden; L1:16 
(1987-1988); inbunden L1:17 (1989-1990) inbunden. 

Affischer (L2) 
Volymerna innehåller handlingar från 1949-1953. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
L2:1 (1980) Utgivna med anledningen av omorganisationen. Se även F1 och K1 

Övriga handlingar (Ö) 
Volymerna innehåller handlingar från 1918-1977. 
 
Översiktlig beskrivning av innehållet: 
Ö1:1 (1918-1938) Klippbok (inbunden); Ö1:2 (1940-1960) pressklipp om daghem och förskola samt om 
utredningar; Ö1:3 (1951-1967); Ö1:4 (1954-1965) daghemsdebatt och trafik; Ö1:5 (1959-1967) 
institutioner; Ö1:6 (1963-1968) daghemsdebatt, utredningar och utbildning; Ö1:7 (1968-1971) Utredningar 
och behov av institutioner; Ö1:8 (1971-1976) Utredningar och behov av institutioner; Ö1:9 (1968-1972) 
Specialformer; Ö1: 10(1973-1977) Specialformer; Ö1:11 (1968-1976) Förskolan citerad; Ö1:12 (1968-1976) 
Lärarutbildning; Ö1:13 (1974-1977) Lärarutbildning; Ö1:14 (1968-1970) Daghemsdebatt; Ö1:15 (1970-
1972) Daghemsdebatt; Ö1:16 (1972-1974) Daghemsdebatt; Ö1:17 (1974-1975) Daghemsdebatt; Ö1:18 
(1975) Daghemsdebatt; Ö1:19 (1976-1977) Daghemsdebatt; Ö1:20 (1967-1969) Institutioner; Ö1:21 (1969-
1971) Institutioner; Ö1:22 (1971-1972) Institutioner; Ö1:23 (1972-1974) Institutioner; Ö1:24 (1974-1975) 
Institutioner; Ö1:25 (1975-1977) Institutioner; Ö1:26 (1967-1970) Allmän debatt; Ö1:27 (1970-1971) 
Allmän debatt; Ö1:28 (1971) Allmän debatt; Ö1:29 (1971-1972) Allmän debatt; Ö1:30 (1972) Allmän 
debatt; Ö1:31 (1972-1973) Allmän debatt; Ö1:32 (1973) Allmän debatt; Ö1:33 (1973) Allmän debatt; 
Ö1:34 (1973-1974) Allmän debatt; Ö1:35 (974-1975) Allmän debatt; Ö1:36 (1975) Allmän debatt; Ö1:37 
(1975) Allmän debatt; Ö1:38 (1975-1976) Allmän debatt; Ö1:39 (1976) Allmän debatt; Ö1:40 (1976-1977) 
Allmän debatt; Ö1:41 (1967-1977) Förbundet-kretsarna; Ö1:42 (1971-1972) Barnstugeutredningen; Ö1:43 
(1972-1977) Barnstugeutredningen; Ö1:44 (1971-1977) Invandrarfrågor; Ö1:45 (1971-1977) 
Handikappfrågor; Ö1:46 (1971-1977) Samverkan med grundskola och fritidshem; Ö1:47 (1972-1975) 
Förhandlingar, forskning, insändare; Ö1:48 (1975-1977) Förhandlingar, forskning, insändare; Ö1:49 (1971-
1977) Radio TV böcker; Ö1:50 (1975-1976) Den nya förskolan. 
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