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   Folkpartiets partiledare Jan Björklund föreslog nyligen att alla barn från ett års ålder ska ha 
rätt till förskola sex timmar per dag, även om deras föräldrar är arbetslösa.
   - Det är ju barn som växer upp i utanförskap som behöver förskolan bäst, motiverade Jan 
Björklund sitt förslag vid Folkpartiets riksmöte i Västerås.
   Förslaget fi nns med i Folkpartiets nya partiprogram, som kommer att antas i höst. Alla barn 
över ett år ska enligt förslaget få 30 timmars förskola i veckan. Med fl er förskollärare och mindre 
barngrupper beräknas det kosta 2-3 miljarder kronor per år.
   Flera av de andra partierna i regeringsalliansen har uttryckt tveksamhet över det folkpartistiska 
förslaget.

Sex timmars förskola för alla barn?

   - Av Jan Björklunds uttalande framgår inte när i tid han tänker att förslaget ska genom-
föras. För FSO, Fria förskolor är det självklart att förskolan och dess verksamhet alltid 
har barnperspektivet och lärandet i fokus. Med tanke på den stora förskollärarbrist som 
råder i dag och fl era år framöver vore det klokt att redan nu satsa på fl er utbildningsplat-
ser för förskollärare och fi nna fl er möjligheter för andra yrkeskategorier i förskolan att 
validera mot en förskollärarexamen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Viktigt att lösa bristen på förskollärare

   Kommunerna är tillsynsmyndighet för de fria förskolorna. Detta ansvar regleras i skollagen. Att vara tillsynsmyn-
dighet ställer stora krav på opartiskhet och korrekthet. På FSO, Fria förskolor tycker vi att det är bra att våra med-
lemmar och andra fria förskolor granskas och utvärderas. Det är ytterligare ett sätt för förskolan att utvecklas, bli 
bättre och höja sin kvalitet. Därför tycker FSO att det är oerhört viktigt att tillsynen går till på rätt sätt och har rätt 
syfte. Tyvärr är det inte alltid så. 
   På FSO, Fria förskolor får vi samtal från förtvivlade, upprörda och ibland mycket ledsna förskolechefer eller 
föreningsordföranden. Kommunens tillsyn har inte bara varit oproffsig, den kan ha resulterat i brott mot sekretess-
lagen, oklara skrivelser från kommunerna, ibland riktigt oförskämda brev och emellanåt verkar kommunerna inte 
riktigt veta varför eller hur de ska göra tillsyn, utan hafsar ihop några paragrafer ur skollagen så att det ska se bra ut. 
   En tillsyn kräver förberedelse från förskolan, men också från kommunen och den tjänsteman som ska genomföra 
tillsynen. Det är ett högst rimligt krav att den myndighet som ställer krav på att fria förskolor ska följa gällande lag-
stiftning också själv ser till att göra det. FSO, Fria förskolor är stundtals allvarligt oroad över den bristande kvalitet 
som tillsynsmyndigheten håller.
   Driver du en fri förskola, och är osäker på hur en korrekt tillsyn ska gå till, kan du kontakta FSO, Fria förskolor 
eller besöka Skolinspektionens hemsida och läsa de tillsynsrapporter som publiceras där. Det är så det ska gå till på 
riktigt!

Kommuner, lär av Skolinspektionen!

Jan Björklund
Foto: Regeringskansliet



Helt ny FSO-utbildning!

Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget

Utbildningens syfte och mål

Utbildningens genomförande

Utbildningens innehåll

Information och anmälan

   Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och förskolen-
heter systematiskt och kontinuerligt ska dokumentera verksamheten, analysera resultaten 
i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla sin verksamhet. 
Resultaten behöver dessutom följas upp kontinuerligt. FSO:s fortbildning i systematiskt 

kvalitetsarbete i arbetslaget syftar till att stärka och utveckla förmågor och kunskaper som 
behövs för att leda verksamheten mot nationella mål.

   Syftet med fortbildningen är att som pedagog i för-
skolan få en fördjupad kunskap i hur det systematiska 
kvalitetsarbetet går till. Den syftar också till att skapa 
medvetenhet om det egna ansvaret och den betydelse 
det har för att utveckla förskolan i riktning mot de 
nationella mål som fi nns i förskolans styrdokument. 
Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunk-
ter för dagens innehåll och upplägg.

   Målet är att varje deltagare 

• får en god kännedom om vad det systematiska kvalitets-
arbetet syftar till
• blir medveten om sitt eget ansvar och därmed infl ytande
• förstår vikten av ett kontinuerligt systematiskt kvalitets-
arbete

   Fortbildningen förläggs på förskolan. Vi arbetar med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och hur man
kopplar det till den pedagogiska planeringen och verksamheten. 

Syfte med arbetet – Varför och hur?
Ansvarsfördelning – Vem gör vad?

Delaktighet – infl ytande – Vilka ska få möjlighet att påverka arbetet?
Dokumentation – Varför och hur?

Måluppfyllelse – Vilka är de nationella målen respektive förskolans egna? Hur påverkar dessa varandra?

I fortbildningen ges exempel på enkla tillvägagångssätt i arbetet och hur alla i verksamheten kan 
ges möjlighet att påverka den pedagogiska planeringen, såväl personal som barn och deras vård-

nadshavare. Exempel och förslag ges också på hur man tydligt förmedlar arbetssätt och värderingar 
till vårdnadshavare.

I gruppdiskussioner behandlar vi läroplan, skollag samt FN:s barnkonvention och hur dessa ligger 
till grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

I fortbildningen ingår dokument och modell framtagna av FSO.

Mer information kan du få via e-post: catarina.ranang@ffso.se.
Anmälan görs via e-post till utbildning@ffso.se.



Antalet barn i förskolan ökar

...men andelen barnskötare minskar

FSO-kurs i huvudmannaansvar
   En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrning/ledning av förskolan. En MÅSTE-
kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola!
   Den nya skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Denna 
kväll reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda försko-
lor. Framförallt berör vi ansvarsfrågor kring styrelsearbete och medlemmar.
   FSO:s kurs skräddarsys till varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. Efter-
som utbildningen har fördelar för hela förskolan är antalet deltagare inte begränsat. 

För mer information och anmälan, e-posta till

utbildning@ffso.se

   Över 480.000 barn går i dag i förskolan - en ökning med 10.000 barn sedan 
förra året. Aldrig tidigare har så många barn varit inskrivna i förskolan. Ny statis-
tik från Skolverket visar också att den genomsnittliga storleken på barngrupperna 
är oförändrad. 
   83 procent av alla 1–5-åringar är idag inskrivna i förskolan. För tio år sedan var 
andelen 72 procent och för femton år sedan 59 procent. I åldersgruppen 3–5 år 
är nästan 95 procent inskrivna i förskolan.

   I takt med större barnkullar växer antalet barnskötarjobb i förskolan. Men andelen barnskötare minskar för varje 
år. I stället är allt fl er och en allt större andel av dem som jobbar i förskolan, helt utan utbildning eller med annan 
utbildning. Det visar Skolverkets nya statistik.
   - Det är jättetråkigt. Skolverket anser att det ska vara utbildad personal i förskolan. Det är en viktig kvalitetsfaktor, 
säger Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket.
   Även om andelen utan utbildning fortfarande är låg, 5,8 procent 2012, så ökar den gruppen för varje år. Skolver-
ket kan inte svara på varför.
   - Generellt har trycket på yrkesutbildningarna varit ett problem men vi har ingen kunskap om varför det ser ut så 
här, säger Carina Hall.
   (Kommunalarbetaren)



Här anmäler du dig!

info@ffso.se
OBS! Glöm inte att ange vilka seminarier du 
vill gå på, samt om du behöver specialkost!

Vad är FSO-dagen?
FSO-dagen är något helt nytt. Här får du som medlem 
möjlighet att på årsmötet påverka FSO och du får möj-
lighet att höra en mängd olika seminarier med aktuell 
och intressant information.

Varför ska du vara med på FSO-dagen?
På FSO-dagen träffar du många andra som är huvud-
män eller arbetar inom fria förskolor, du kan knyta nya 
kontakter och få nya idéer att ta hem till din förskola.

Vilka kan du lyssna på under seminarierna?
Du kan höra föreläsare från bland annat Göteborgs 
universitet, KFO, Skolinspektionen, Previa och FSO, 
som  ger dig ny och intressant kunskap om aktuella 
ämnen, nya lagar och mycket annat du har glädje av i 
ditt arbete i förskolan.

Vad kostar det?
Du får förmiddagskaffe, årsmöte, lunch, en mängd 
olika seminarier och det avslutande minglet för bara 
150 kronor per person!

Hur ser programmet ut?
På sidan här till höger på uppslaget har du både tids-
programmet för hela FSO-dagen samt för alla semi-
narierna.

Frågor och svar...
Om du kommer långväga ifrån, var bor du?
FSO har ordnat så att deltagare på FSO-dagen får 
rabatterade priser på övernattning på Hotell Scandic 
Crown.

När och var är FSO-dagen?
Den 5 april på Hotell Scandic Crown i Göteborg.

Hur anmäler du dig?
Du anmäler dig snabbast och enklast på epostadressen 
info@ffso.se.
Glöm inte att i anmälan ange medlemsnummer eller 
namn på förskolan, samt hur många ni är som kom-
mer. Ange också vilka seminarier du vill gå på, samt 
om du behöver specialkost. 

Vi ses på FSO-dagen - Välkommen med din anmälan!

 - dagen 5 april
 Seminarier, möten, mingel, kunskap, mat, 
 nätverk och nya intressanta kontakter!

(senast 29 mars)

Nästa FSO-Nytt kommer den 5 april!

  Programmet till FSO-dagen 
hittar du på FSO:s hemsida!

OBS! Sista anmälningsdag 29 mars!


