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FSO anmäler fl era kommuner

Nu har vi fl yttat!
   Efter många år i vårt gamla och slitna kontor har FSO-kansliet äntligen fl yttat. Vi bor nu i nya fräscha lokaler 
i ett modernt kontorshus i Gårda i Göteborg. Vår nya besöks- och postadress är:

   Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg.
   Telefon: 031-309 90 10, journummer 0708-630 224.

   Den nya skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att kommuner ska fatta beslut om ersättning till fristående förskolor 
på ett visst sätt. Kommunerna ska:

   - besluta om ersättning för fristående förskolor före den 31 december för kommande verksamhetsår
   - besluta om utbetalning med en tolftedel av beloppet varje månad om inget annat överenskommits med de fria 
förskolorna
   - fatta ett beslut för varje fristående förskola och beslutet ska delges respektive förskola. Delgivningen ska innehål-
la information om hur förskolan kan överklaga beslutet.

   Nu anmäler FSO två kommuner till Skolinspektionen för brott mot ovanstående lagtexter. Härnösands kommun 
har ännu inte fattat beslut om ersättningar för 2013. Nordmalings kommun har inte delgivit de fristående förskol-
orna beslut om ersättning och tiden för möjlighet att överklaga har nu passerats. 
   FSO är djupt oroat över den brist på respekt som en del kommuner visar när det gäller att följa gällande lagstift-
ning. Det gäller inte bara Nordmaling och Härnösand, det gäller också Svenljunga kommun som vägrar betala ut 
ersättning för ett barn som vistas på en godkänd fri förskola i Tranemo, och det gäller Ulricehamn som inte kan för-
tydliga hur kompensation ska utbetalas för löneökningar som har skett i de kommunala verksamheterna. 
   Utbildningsdeparatementet, som ändå är ansvarigt för framtagandet av den nya skollagen, skriver i ett svar till 
FSO att de inte har möjlighet att ta ställning hur skollagen tolkas i enskilda fall och rekommenderar att anmälan ska 
ske till Statens Skolinspektion. Brevet från departementet avslutas med att den bärande principen för den nya skol-
lagen är att offentliga och fristående förskolor ska ha likvärdiga villkor som de kommunala. 
   - Vi kan ju konstatera att man som huvudman för en fristående förskola inte behandlas likvärdigt: Om en 
fristående förskola inte följer lagstiftningen hotar viten och stängning, medan om en kommun inte följer lagen hän-
der – ingenting. FSO har därför skrivit till statssekreterararen, Maria Arnholm, vid Utbildningsdepartementet och 
skyndsamt begärt ett möte, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Under senare tid har FSO gjort fl era anmälningar till både JO och till Skolinspektionen rörande kommuner som 
mer eller mindre medvetet bryter mot skollagen. 
   - Det är ju så tråkigt att ständigt behöva anmäla kommunerna hit och dit, hur svårt kan det vara att följa lagen? Jag 
skulle mycket hellre lägga all min tid på att hjälpa till med att utveckla både FSO:s medlemmar och den fi na barn-
omsorg de erbjuder, och naturligtvis också att göra allt för att stötta barnen i deras utveckling! säger Mimmi von 
Troil.



Så ska det bli fl er män i förskolan

Allmänna råd för kvalitetsarbete

   Männen ska lockas till förskolläraryrket genom en långsiktig attitydpåverkan – inte med kvotering. 
Skolverket vill nu ta hjälp av framgångsorten Umeå för att öka andelen män. Det framgår av en rapport till 
regeringen.
   Skolverkets redovisar i rapporten regeringsuppdraget att kartlägga och analysera de åtgärder som hittills gjorts i 
Sverige för att öka andelen män i förskolan.
   Enligt kartläggningen, som gjorts av två forskare vid Högskolan Väst, är det framför allt tre typer av åtgärder som 
använts sedan 1970 – kvotering till förskollärarutbildningen, preparandkurser för arbetslösa män och nätverk för 
män som jobbar som eller utbildar sig till förskollärare.
   Resultatet har varit obefi ntligt. Andelen män i svensk förskola är idag inte mer än 3,4 procent och har varit lika låg 
de senaste decennierna.
   Det är dock stora variationer i riket. Andelen män är högre i storstäderna och i Norrlandsregionen. Särskilt hög är 
den vid Umeå universitet. Här är 21 procent av förskolestudenterna män, att jämföra med 7–8 procent på förskol-
lärarutbildningen som helhet. Det smittar av sig på Umeå kommun där förhållandevis många män jobbar på försko-
lorna.
   Skolverket vill nu få i uppdrag av regeringen att ta fram en rikstäckande strategi för en mer jämställd förskola. Här 
ingår att ordna en nationell konferens tillsammans med Umeå universitet och Umeå kommun.
   Andra åtgärder som Skolverket föreslår är en rekryteringskampanj för att locka män till förskollärarutbildningen 
och stödjande insatser för att få dem att stanna kvar. Forskning bör ta reda på vad som utmärker de män som väljer 
att bli förskollärare eller barnskötare och varför somliga hoppar av.
   Att det är vanligt med könstereotypa förväntningar på fl ickor respektive pojkar i förskolan är väl känt. I fram-
gångslandet Norge har männens inträde till viss del bidragit till att förstärka könsskillnaderna. Det beror på att de 
anställda männen och kvinnorna utför delvis olika arbetsuppgifter.
   Utifrån dessa erfarenheter anser Skolverket att det inte räcker med att männen blir fl er. Medvetenheten måste stär-
kas på förskolorna oavsett könsfördelningen i personalen. Dessutom bör förskollärarutbildningens innehåll grans-
kas ur ett genusperspektiv.
   (Lärarnas Nyheter)

   Skolan och förskolan ska ständigt arbeta med att förbättra och utveckla sin verksamhet. Dokumentation, 
uppföljning och analys ska vara tätt sammanknutet med det dagliga arbetet och planeringen av det. Som 
stöd har nu Skolverket gett ut nya allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.
   Förskolechefen eller rektorn ansvarar för kvalitetsarbetet på sin förskole- eller skolenhet. Huvudmännen ska också 
följa upp och analysera sitt arbete med att styra verksamheten.
   - Huvudmännen ska dels ha en överblick över  hur förskolorna och skolorna uppfyller målen, säger Marie Sedvall 
Bergsten, Skolverket. Men de ska också kontinuerligt följa upp sin egen styrning och ledning för att upptäcka vad 
som kan göras mer effektivt. Då kan man också se vilket stöd rektorer och förskolechefer behöver få.
   Målet med kvalitetsarbetet är att uppnå de nationella målen för utbildningen. Men kvalitetsarbetet ska också skapa 
delaktighet kring verksamhetens utveckling och mål. Det ska vara ett sätt att göra resultat och utvecklingsbehov 
synliga och öppna för diskussion.
   -   De nya allmänna råden tar upp kvalitetsarbetets styrning, ledning och dokumentation. De tar upp förutsättnin-
garna för arbetet och handlar också om rutiner, kompetens och delaktighet.
   Råden går igenom kvalitetsarbetets olika faser och tar upp konkreta exempel på hur man kan gå tillväga i olika 
verksamheter. Varje huvudman behöver dock själv besluta om vilka arbetssätt och rutiner som passar den egna 
verksamheten.
   De allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete som nu publiceras ersätter de tidigare som hade sin utgångspunkt 
i Förordningen om kvalitetsredovisning. Den förordningen har upphört att gälla.
   De nya allmänna råden ska underlätta och ge vägledning till skolhuvudmän, rektorer och förskolechefer. 

  Här kan du hämta eller beställa rapporten:  http://www.skolverket.se/publikationer?id=2901



  Du har väk inte glömt att boka in FSO-dagen i Göte-
borg den 5 april? Det blir en heldag med årsmöte, många 
intressanta seminarier, lunch och ett avslutande mingel på 
kvällen – och allt för bara 150 kronor! 
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra 
hotellrumspriser på Scandic Crown Hotell.

          Anmäl dig så fort som möjligt för att försäkra dig om en plats på FSO-dagen på info@ffso.se!

Storsatsning på utbildningsplatser
   Regeringen ökar antalet utbildning-
splatser för förskollärare – men satsningen 
gäller bara i Stockholmsregionen, där 
bristen är mest akut och lönerna har pres-
sats upp. På tio års sikt ska det ge 2.000 
fl er nyutbildade förskollärare.
   Förskollärare är ett av arbetsmarknadens 
största brist-yrken, de är efterfrågade i hela 
landet. Men underskottet är mest påtagligt i 
Stockholm. Medan andelen utbildade förskol-
lärare i förskolan ligger på drygt 50 procent 
i landet som helhet, är andelen endast 38 
procent i Stockholms län. 
   Dagens 860 platser på förskollärarutbildnin-
garna i och omkring Stockholm ska fram till 
2015 utökas med en fjärdedel, till totalt cirka 1.080 platser. De lärosäten det handlar om är Stockholms univer-
sitet, Södertörns högskola och Mälardalens högskola.
   På det här sättet hoppas regeringen minska den akuta bristen på förskollärare. Enligt förskoleminister Nyam-
ko Sabuni (FP) och skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) beror bristen i Stockholmsregionen på en mycket kraftig 


