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Maktskifte kan försvåra för nya friskolor

Natur och teknik på Universeum

   Socialdemokraterna antog vid sin kongress att kommunerna ska få "ett avgörande infl ytande" när nya friskolor vill 
starta. Den som vill starta en skola måste ha ett samrådsavtal med kommunen innan man lämnar in sin ansökan till 
Skolinspektionen. Enligt S-tjänstemän innebär det i praktiken att en kommun med vetorätt kan stoppa en ny fri-
skola eller fri förskola.   

   Alla medlemmar har tack vare FSO:s unika sa-
marbetsavtal med Universeum i Göteborg möjlighet 
att teckna avtal (särskild kod krävs) och besöka 
Universeum ett obegränsat antal gånger för bara 
150 kr per barn och år. Avtalet ger de här medlems-
förmånerna:
 • 150 kr per barn (från 3 års ålder) och läsår eller år. 
 • Fri tillgång till Universeum alla vardagar 15 au-
gusti – 15 juni. 
 • Var 20:e barn genererar ett fritt lärarpass (år-
skort). Fler kan köpas till för 150 kr. Lärarpassen 
gäller som entré även för enskilda besök 15 aug - 15 
juni. 
 • Universeum är öppet alla dagar kl 10-18. 
 • Öppet för bokade besök från kl 09.00. 
  Kontakta skolinfo@universeum.se, tel 031-
3356420. Mer information på hemsidan 
www.universeum.se. 

Bild: Universeum

   - Den fria etableringsrätten för förskolor beslutades av riksdagen i maj 2006 
och trädde i kraft den 1 juli samma år. Kort innebär det att för att få ett god-
kännande av kommunen där förskolan ska verka ska huvudmannen kunna visa 
upp att de kan bedriva en verksamhet av god kvalitet. Den fria etableringsrät-
ten fi nns också med i skollagen från 2010, säger Mimmi von Troil, vd på FSO. 
   För FSO, Fria förskolor är det en självklarhet att den tillsynsmyndighet som 
har ansvar för granskning, och även fi nansiering, ska godkänna etableringen. 
Lika naturligt är det att bedömningen ska ske objektivt, utifrån kvalitetskriteri-
er. På det sättet garanterar kommunen sina medborgare att endast förskolor av 
hög kvalitet fi nns i kommunen.

   - Skulle det fi nnas möjlighet till ett kommunalt veto mot fria förskolor fi nns risken att andra hänsyn spelar in, 
arbetsmarknadspolitiska, fackliga eller ideologiska. Det kan aldrig vara utgångspunkten för barnens bästa. För FSO 
är det självklart att förskolebarn i Sverige ska ha den bästa förskolan, oavsett huvudman, oavsett kommun. Genom 
att göra bedömningar för godkännande på kvalitet blir detta möjligt, säger Mimmi von Troil.



Alla olyckor ska rapporteras
Statlig utredning:

   Tusentals barn – ingen vet riktigt hur många – skadas varje år i olyckor i Sveri-
ges förskolor. Igår, torsdag, lämnade regeringens särskilda utredare Karin Karls-
bro sitt betänkande ”Fri att leka och lära” till biträdande utbildningsminister 
Maria Arnholm. 
   I betänkandet föreslås bland annat att alla förskolechefer ska rapportera olyckor 
och tillbud till sin huvudman som sedan årligen skickar in en sammanställning 
till Skolverket.
   I utredarens referensgrupp satt bland andra FSO:s vd Mimmi von Troil.

Mimmi von Troil, vd FSO
   FSO, Fria förskolors kommentar till utredningen:
   Mycket har hänt på förskolans område de senaste åren: kravet på lika villkor för privata och kommunala huvud-
män, en egen läroplan och att hela skollagen grundar sig på FN:s Barnkonvention. Därför är det glädjande att det 
kommer krav på att barnens "varje dags-miljö" ska omfattas av ett systematiskt säkerhetsarbete. Vi ska inte missta 
oss och tro att det inte bedrivs ett aktivt säkerhetsarbete på förskolor runt om i landet, det gör det i allra högsta 
grad, varje dag. Det som betänkandet "Fri att leka och lära" föreslår är kravet på systematik och att rapporteringen 
årligen ska lämnas till Skolverket, oavsett vem som driver förskolan. Det är ett nytänkande, för detta är första gån-
gen som fria förskolor kommer att mätas med samma måttstock som kommunalt ägda sådana. Som företrädare för 
fria förskolor och nationell branschorganisation välkomnar FSO, Fria förskolor denna utredning. 
   Min uppfattning är att man genom att tydligare sätta barnens säkerhet och hälsa i fokus, och att det ställs krav på 
ett kontinuerligt, systematiskt arbete och årlig rapportering, skapar ett naturligt säkerhetstänkande i förskolan. Ett 
sådant proaktivt säkerhetstänkande skapar en trygg och säker miljö för barnen, som därmed ges fritt spelrum att 
utvecklas efter sina egna förutsättningar, allt i enlighet med vad som föreskrivs i den nya läroplanen. Att detta tas 
på stort allvar blir också tydligt när samtliga huvudmän ska rapportera till Skolverket. Det innebär att det inte görs 
någon skillnad mellan privat och offentligt ägd förskoleverksamhet.

   Ansvar på huvudmannen
   Att ansvaret kring rapportering läggs på huvudmannen och för-
skolechefen är också bra. Av skollagen och läroplanen framgår att det 
är förskolechefen som har ansvar för förskolans inre organisation. 
Därför är det självklart att rapporteringsskyldigheten från verksam-
heten också ligger på förskolechefen. Genom att denna rapportering 
sker till huvudmannen ställs krav på att huvudmannen vidtar åtgärder 
för att säkra miljön och förhindra fl er olyckor. Ansvarsfördelningen 
blir då väldigt tydlig och på så sätt också kravet på åtgärder. FSO 
skulle gärna se att kravet på rapportering, eller snarare återrapport-
ering, också kopplades till de krav i skollagen som gäller föräldrars 
infl ytande och barns medinfl ytande. Ett säkerhetsarbete på förskolan 
måste alltid involvera föräldrar och barn, dels för att överhuvudtaget 
ska bli trovärdigt, dels för att det skapar en gemensam medvetenhet 
kring riskbedömning. 
   Det har skett ett antal uppmärksammade incidenter på förskolor 
de senaste åren; felmonterade staket, hjälmspännen som inte löser ut, 
kapuschongsnören som fastnar i rutschkanor och så vidare. Självklart 
kan vi aldrig veta om dessa olyckor hade kunnat undvikas om den nu 
föreslagna lagstiftningen fanns på plats då de hände. Men genom att Arkivbild. Pojken på bilden har inget med artikeln att göra.

samla rapporteringen på ett ställe ges möjligheter till analys och utvärdering som gör det troligt att det går att skapa 
säkrare miljöer för alla barn. Vi kan alla lära av andras misstag, vi behöver inte upprepa dem. Därför förutsätter 
FSO att Skolverket kommer att göra det möjligt att ta del av dessa rapporter på ett sådant sätt att det möjliggör ett 
förebyggande arbete på alla förskolor.
   Avslutningsvis har FSO under betänkandets remisstid för avsikt att genomföra träffar med FSO-medlemmarna 
för att få in synpunkter och tankar från er. Vi återkommer om detta inom kort.
                          Mimmi von Troil, vd FSO, Fria förskolor



Intyg om barns frånvaro i fri förskola

Öppna miljöer stimulerar förskolebarn

Ett glatt 
gäng på 
Förskole-
dagarna 
i Älvsjö

   Från 1 januari 2013 avskaffade Försäkringskassan kravet på att vårdnadshavare ska lämna ett så kallat VAB-intyg 
vid barns frånvaro. Ibland gör dock Försäkringskassan stickprovskontroller, och då behöver fristående förskolor 
och skolor först fråga vårdnadshavarna om de godkänner att man lämnar ut dessa uppgifter. Om vårdnadshavarna 
inte vill det, får uppgifterna inte lämnas till Försäkringskassan.
   Bakgrunden till detta är att en fristående förskola eller skola inte är en myndighet, och därför inte får lämna upp-
gifter om förhållanden som gäller barn eller föräldrar utan samtycke.
   Däremot är fristående skolor och förskolor arbetsgivare och måste på begäran lämna uppgifter som gäller perso-
nalens förhållanden.
   (Källa: KFO)

   Spretiga och oplanerade miljöer uppmuntrar mer till kollektiv lek än välplanerade och ordnade miljöer i förskolan. 
Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Barn skapar också egna handlingsutrymmen i miljöer som pedago-
ger använder för att försöka ordna och reglera barngruppen.
   Spelar det någon roll var hallen ligger på förskolan och hur den ser ut? Ja, menar Sofi a Eriksson Bergström, dok-
torand vid Mittuniversitetet som i en ny avhandling visar betydelsen av den fysiska miljön på förskolan. Syftet är att 
beskriva och analysera barns handlingsutrymme i relation till förskolans fysiska miljöer och pedagogerna.
   Resultaten visar att öppna miljöer som inte försöker styra barnens aktivitet stimulerar dem att prata mer och att 
förhandla med varandra.
   - När man i förskolan planerar och bygger upp rum med tydliga erbjudanden som exempelvis en dockvrå är det 
kollektiva lekar pedagogerna har i åtanke. Men studien visar att fl est kollektiva lekar tar plats i de rum som har mer 
spretigt och odefi nierat material, säger Sofi a Eriksson Bergström.
   Studien visar också att barn upptäcker en större variation av handlingserbjudanden i saker som är neutrala och 
inte statiskt utformade, exempelvis kan en vanlig stol bli en häst i en lek om ett stall.
   Studien baseras bland annat på videoinspelningar gjorda under ett år på tre olika förskoleavdelningar, samt in-
tervjuer med arbetslagen vid avdelningarna.
   (Mittuniversitetet)

   Från vänster: Åke Arén, 
Allians Försäkringar, Cata-
rina Ranäng och Mimmi von 
Troil, FSO, Peter Sparrfors, 
KFO, och Diana Thoor 
Kalén, Sefi f. 

Bild: KFO



Förskolebarns hälsa ska undersökas

...och likaså förskolemiljön

FSO på Facebook

FSO-dagen blev en fullträff

   De närmaste åren kommer föräldrar till förskolebarn som blir kallade till barnavårdscentralen ha möjlighet att vara 
med i en forskningsstudie. Den kunskap som i dag fi nns om barns och ungas hälsa i Sverige handlar framför allt om 
skolbarn och tonåringar. När det däremot gäller förskolebarn saknas information utifrån välunderbyggda studier.
   – Det är förstås viktigt att få kunskap även om hur mindre barn mår, säger Anna Sarkadi. Annars är det svårt att 
veta vad som eventuellt behöver förändras för att underlätta för barnen.
   Studien, som heter ”Fokus barn och föräldrar”, involverar även förskolan och barnavårdscentralen och en positiv 
effekt kan förhoppningsvis bli en samverkan mellan dem som består efter studien, menar Anna Sarkadi.
   – I andra studier vi gjort har föräldrar efterfrågat detta. Man har tyckt det är konstigt att förskolan som känner 
barnen så väl inte har närmare samarbete med BVC, som ju har ansvaret för den förebyggande hälsovården, säger 
hon.
   (forskning.se)

   Om du är ett litet barn som lämnas i förskolan, hur upplever du rummen och sakerna du möter? Och hur bidrar 
den fysiska miljön till ditt lärande i matematik, naturvetenskap och teknik? Det är något som forskarna Maria Bjer-
neby Häll och Hed Kerstin Larsson vid högskolan i Dalarna vill ta reda på. De kartlägger nu miljöer och intervjuar 
förskollärare från förskolor med helt olika förutsättningar och pedagogisk inriktning. På landsbygd, i stadsmiljö, 
med olika åldersindelningar och profi ler: traditionell förskolepedagogik, montessori-, utepedagogik och Reggio 
Emilia-inspiration.
   Inga resultat är klara än men forskarna ser redan en del tendenser.
   – Vi har sett stor skillnad mellan olika förskolor och det är inte i första hand pedagogiska beslut som ligger ba-
kom, utan allt elände omkring, säger Maria Bjerneby Häll.
   Hon har sett hur mögel, vattenskador, nedläggningar, ihopslagningar av avdelningar, nybyggda moduler och be-
sparingar satt ramarna för vad pedagogerna kunnat göra med miljön. Samtidigt tycker hon att de förskollärare hon 
mött är kreativa när de utvecklar den miljö de har.
   (Lärarnas Nyheter)

   Visste du att FSO fi nns på Facebook? Och visste du att FSO:s 
Facebook-sida läses av i genomsnitt 1.200 unika besökare varje vecka? 
Rekordet är 2.449! Hälsa på oss du också!

   FSO-dagen den 5 april blev ett mycket uppskattad evenemang, dit ett 40-tal 
av FSO:s medlemmar kom för att ta del av en mängd olika intressanta semi-
narier och för att träffa fl era av FSO:s samarbetspartners, som tack vare avtal 
med FSO ger medlemmarna förmånliga villkor och rabatter.
   På bilden är det Niklas Hägg från en av FSO:s senaste avtalspartners, kemi- 
och hygienföretaget Havoline, som informerar om sina produkter.
   FSO-dagen blev en sådan framgång att FSO:s vd Mimmi von Troil på 
stående fot utlovade en uuprepning – fast ännu bättre! – nästa år.
   Du som är medlem i FSO-familjen kan läsa mer om FSO-dagen i det kom-
mande numret av FSO-Bladet.

Nästa FSO-Nytt kommer den 3 maj!


