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FSO anmäler Härnösands kommun
   När Härnösands kommun inför nya bidragsregler för förskolan bryter kommunen avsiktligt mot skol-
lagen. FSO ser mycket allvarligt på kommunens agerande och kommer att anmäla kommunen till Skolins-
pektionen och Justitieombudsmannen, JO.

   Från och med årsskiftet inför 
Härnösands kommun nya 
bidragsregler, som innebär att 
kommunen kommer att betala 
ut olika höga bidrag beroende 
på barnens åldrar. Beslutet 
om förändringen fattas dock 
inte förrän vid skolnämndens 
nästa sammanträde, den 17 
januari. Vid ett möte nyligen 
med representanter för de fria 
förskolorna i Härnösands kom-
mun förklarade kommunens tjänstemän att man var medvetna om att man därmed bröt mot skollagen, men att man 
avsåg att ändå genomföra förändringen.
   - Något material gavs inte ut på mötet, och skolchefen hade till och med mage att be oss hålla hennes information 
för oss själva. Vi fi ck inte heller någon tjänsteskrivelse och ingen konsekvensanalys. Skolchefen presenterade sina 

planer utan att tidigare ha informerat någon i nämnden, och detta var 
alltså “nyheter” för de två politiker som deltog i mötet, berättar Erik 
Hedlund, ordförande för föräldrakooperativet Tuvans förskola, en av 
de drabbade fristående förskolorna i Härnösand och medlem i FSO.
   - Det är naturligtvis helt oacceptabelt att genomföra en förändring 
trots att man vet att man bryter mot lagen. FSO ser mycket allvarligt 
på detta och vi kommer att JO-anmäla kommunen och göra en an-
mälan till Skolin-spektionen. Jag har vidare tagit kontakt med jurister 
och med utbildningsdepartementet för att belysa problemet, säger 
Mimmi von Troil, vd för FSO.
   För Tuvans förskola innebär det kommande beslutet en ekonomisk 
minskning på en kvarts miljon kronor, vilket på sikt kan innebära att 
förskolan tvingas lägga ned verksamheten. 
   - Jag tycker att det är höjden av arrogans att man agerar på det 
här sättet, och jag önskar att det gick att polisanmäla kommunen för 
brott mot skollagen, säger Mimmi von Troil.

Mimmi von Troil, vd för FSO.



Krav på maxtak för barngrupper

FSO fl yttar till nya lokaler efter nyår  

   Barnombudsmannen och fackförbundet Kommunal kräver att ett maxtak för gruppstor-
leken i förskolan skrivs in i skollagen. Kommunal har tidigare ansett att skrivningen om ”lämplig storlek” 
har varit bra, men efter ett avslöjande från Sveriges Television (SVT) om barngruppernas verkliga storlek 
ändrar sig nu förbundet.
   – Det är dåligt för barnen att ha så här stora grupper. En maxgräns har funnits tidigare, och det verkar som om 
det är enda vägen för att man ska få till en vettig barngruppsstorlek, säger förbundets ordförande Annelie Nord-
ström till SVT.
   Arbetsförhållandena framhålls också som en orsak till svängningen.
   Även Barnombudsmannen Fredrik Malmberg vill se ett maxtak för barngrupperna och varnar för att en grupp-
storlek på över 35 barn kan vara direkt skadligt för barnen.
   Barngruppernas storlek varierar stort, enligt SVT:s undersökning. 13 procent av avdelningarna har fl er än 25 barn, 
och fem procent av barnskötarna jobbar på avdelningar med fl er än 34 barn.
   Det är undersökningsföretaget Novus som på SVT:s uppdrag genomfört en enkätundersökning som besvarats av 
832 barnskötare. Resultatet visar att den offi ciella statistiken över barntäthet skiljer sig från hur det ser ut i verk-
ligheten en specifi k dag. Skolverket anger att det i snitt går 5,3 barn per personal. Den dag barnskötarna beskrivit 
var siffran 6,1.
   (Lärarnas Nyheter)

   Den 1 januari fl yttar FSO:s kansli från våra gamla och slitna lokaler 
på Engelbrektsgatan till ett nytt fräscht kontor i Gårda i Göteborg.

Vår nya adress är:             Telefonnumren är samma som tidigare:

Fabriksgatan 7                    Växel: 031-309 90 10
412 50 Göteborg                 Jour: 0708-630 224

   FSO stödjer inte det ensidiga kravet på mindre barngrupper. Föreningen anser inte att det är en 
hållbar lösning som tar avstamp i barnperspektivet. Om det beslutas om ett tak i barngrupperna 
riskerar detta att bli norm, och då bortser man ifrån att barngrupperna ska anpassas till barnens 
förutsättningar. FSO föreslår i stället att kriterier som exempelvis bullernivå, antal barn som 
behöver särskilt stöd och lokalernas utformning ska avgöra hur stora barngrupperna ska vara. 
Hänsyn bör också tas till förskolans pedagogiska inriktning. Om förskolan utgår ifrån barnens 
behov och förutsättningar i stället för den kommunala ekonomin får vi en förskola som är bra, både 
för barnen och personalen.



Skolinspektionen:
Förskolechefens möjlighet att delegera 
och förskolors organisation
Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och 
förskolors organisation, i samband med myndighetens tillsyn.

Begreppet förskoleenhet
Huvudmannen, alltså den som driver 
en förskola, har stor frihet att or-
ganisera verksamheten på olika sätt. 
Huvudregeln är dock att verksamhet 
som bedrivs i en byggnad utgör en 
förskoleenhet. Begreppet förskoleen-
het syftar på förskolan i fysisk 
mening, alltså de byggnader och 
lokaler där huvudmannen bedriver 
sin verksamhet.
 
Ett barn – en förskolechef
Förskolechefen har ledningsansvar 
för en förskoleenhet. En förskole-
chef  kan vara förskolechef  för fl era 
förskoleenheter. Det viktiga är att 
varje förskoleenhet leds av en enda förskolechef  och att det är tydligt vem som har ansvar för ledningen och sam-
ordningen av det pedagogiska arbetet på förskoleenheten. Varje barn i förskolan ska ha en förskolechef.
 
Förskolechefens möjlighet att delegera
Förskolechefens uppgifter får bara utföras av den som är förskolechef, om förskolechefen inte har överlåtit på 
någon annan att utföra uppgifterna. Genom att delegera uppgifter får förskolechefen möjlighet att i högre grad 
utöva ett ledarskap med inriktning på övergripande och strategiska frågor. Förskolechefen kan då utöva sin insyn i 
den dagliga verksamheten genom återrapportering från dem som har fått uppgifter på delegation. 

Skolinspektionens tillsyn
Skollagen ställer krav på förskoleenhetens ledningsstruktur. Förskolechefen ges möjlighet att under vissa 
förutsättningar överlåta uppgifter på någon annan. Det är viktigt att förkolechefens ansvar är tydligt och att det inte 
råder några tveksamheter om vem som är förskolechef  och som har det yttersta ansvaret för verksamheten. 

Skolinpektionen inriktar sin tillsyn på följande:
 •Tar förskolechefen sitt ansvar för att som ledare och chef  leda och samordna det pedagogiska arbetet vid enheten?
 •Är förskolechefen i sitt dagliga arbete inriktad mot att arbeta för att stimulera barnens  utveckling och lärande och 
erbjuda en trygg omsorg?
 •Ansvarar förskolechefen för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen?
 •Ansvarar förskolchefen för att förskolans måluppfyllelse följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen?  
•Förskolechefen dokumenterar vad och till vem olika uppgifter har fördelats, på vilka grunder och att det fi nns en 
tydlighet kring vilka befogenheter uppdraget åtföljs av och hur det ska följas upp. 
•Förskolchefen ansvarar för att den som får uppgiften har den tid och de befogenheter som möjliggör uppgifterna.   

Ett utförligare informationsblad hittar du här:
http://www.skolinspektionen.se/Documents/vagledning/informationsblad-forskolechef.pdf
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