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Miljöpartiet vill utöka skyddet för förskolebarn

FSO lämnar synpunkter om nya allmänna råd

FN:s Barnkonvention
4 - Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder  
     för att genomföra konventionen. När det 
     gäller barnets ekonomiska, sociala och 
     kulturella rättigheter ska staten utnyttja 
     det yttersta av sina resurser. Där så be-
     hövs ska man samarbeta internationellt.

   Miljöpartisterna Agneta Luttrop och Mats Pertoft föreslår i en motion till riksdagen att arbetsmiljölagen ska 
omfatta också förskolebarn. De skriver i motionen “För att arbetsmiljölagen ska få någon egentlig verkan inom 
förskolan bör barnen få rätt att företrädas och stödjas av en vuxen person. Barnombudsmannen anser därför 
att en regel bör införas som innebär att fritidshems- och förskolebarns ska representeras av en vuxen, ett barn-
skyddsombud, som på saklig grund för fram perspektiv som ligger i barnets intresse. Denne skulle kunna vara 
någon i personalgruppen eller någon förälder. Barnskyddsombuden ska ha samma ställning som skyddsombud 
enligt arbetsmiljölagen avseende rätt till tidsuttag, utbildning, rättslig ställning med mera.”

   - Det är ett bra förslag, som vi i FSO har drivit länge. Barn i förskolan är den enda 
grupp i samhället som inte omfattas av arbetsmiljölagen, ett faktum som ärligt ta-
lat är svårt att förstå. Skulle barn under fem års ålder vara mindre värda än barn i 
skolan? Det är ju det man säger när man fortsätter att exkludera förskolebarn från 
arbetsmiljölagen. Vi menar att ansvaret som barnskyddsombud bör ingå i förskoleche-
fens uppdrag, eftersom denne enligt skollagen har ansvaret för förskolans inre organi-
sation, säger Mimmi von Troil, FSO:s vd.

   Skolverket ska ta fram ny allmänna råd för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer och ar-
betslag i arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan. Anledningen är dels att lagstiftningen har ändrats och 
att läroplanen för förskolan har förtydligats, dels att allmänna råd om systematiskt kvalitetarbete och allmänna 
råd om att motverka diskriminering och kränkande behandling har tagits fram. Utöver detta har även stödmate-
rial som behandlar fl erspråkighet, normer och värden, uppföljning, utvärdering och utveckling tagits fram.
   Som branschorganisation har FSO fått möjlighet att lämna sina synpunkter till de nya allmänna råden. Du kan 
läsa FSO:s remissvar på hemsidan:      http://ffso.se/index.php?visa=323&meny=2



Boktipset

Argumentet...

App hjälper barn att tvätta händerna

Föräldrars frågor om barn 0-5 år
   Det här är en varm, humoristisk och allvarsam bok om barn mellan noll och fem år. 
Malin Alfvén och Louise Hallin, kända från radioprogrammet Knattetimmen, svarar 
på föräldrars små och stora frågor kring mat, sömn, beteende, relationer och utveck-
ling. Hur gör man när måltiderna blir en maktkamp, när man blir galen av sömn-
brist eller när barnet inte vill träffa farmor och farfar? Dessa och 127 andra frågor 
besvaras på ett respektfullt, klokt och inkännande sätt som stärker såväl föräldrar 
som barn. Boken vänder sig till alla som inte tycker att föräldraskapet är enkelt och 
självklart. Även för BVC är boken ett användbart verktyg - både som stöd i arbetet 
och att rekommendera till föräldrar. Malin Alfvén är leg. psykolog med inriktning 
på barn och föräldrar. Louise Hallin är leg. barnmorska och leg. psykoterapeut med 
specialistutbildning i barn- och ungdomspsykiatri. 

   I september 2014 är det val till kommuner, landsting och riksdag. En av de viktigaste frågorna inför valet 
kommer att bli den om vinster i välfärden, och fria förskolor kommer att bli en av måltavlorna för motståndarna 
till att man gör vinst i en skattefi nansierad verksamhet. Många fria förskolor kommer därför att bli föremål för 
medial uppmärksamhet, och det kan vara bra att ha argumenten klara. FSO-Nytt kommer därför framledes att 
publicera ett antal frågor och svar med anknytning till området Vinster i välförden.

   Ska en fri förskola gå med vinst?
   - Ja, en fri förskola, precis som vilket annat företag som helst, bör gene-
rera vinst. Utan vinst kan man inte utveckla sitt företag, man kan inte in-
vestera i nytt material eller förbättra sina lokaler eller sin utrustning. En fri 
förskola som inte går med vinst riskerar också konkurs.

   Svenska Cellulosaaktiebolaget, SCA, har 
tagit fram en app för surfplattor för att un-
derlätta för föräldrar och förskolepersonal att 
lära barnen att tvätta händerna. Appen, ”Ellas 
Handtvättaräventyr”, fi nns att ladda ned gratis 
från App Store och Google Play. 
   Genom en blandning av spel och pedagogik 
lär den ut vikten av att tvätta händerna. Mål-
gruppen är barn mellan 2 och 6 år. Appen är 
faktagranskad av Smittskyddsenheten i Västra 
Götaland.
   SCA:s engagemang i den här frågan har sin 
bakgrund i att man har insett att en förbättrad 
handhygien i förskolan kan bidra till minskad 
smittspridning och därmed mindre sjukfrån-
varo för hela familjen.



Laga mat utomhus

Nya samarbetspartners

Skolinspektionen publicerar vägledning

Ur Skollagens 8:e kapitel, 22 §:

   Genom att tillaga mat utomhus och äta tillsammans förstår barnen naturens kretslopp och hur människor, na-
tur och samhälle inverkar på varandra. Barnen lär sig samarbeta och blir intresserade av maten de äter. 
Förslag:
• Låt barnen plantera olika grönsaker, skörda och tillaga dem. 
• Plocka nässlor med vantar och tillaga en nässelsoppa.
• Prova på att göra egen hård- eller mjukost
• Gör en stenåldersugn och laga måltiden i den
• Grilla utomhus
• Ta med mat ut och ät måltiden utomhus
   (Livsmedelsverket)

   FSO har tecknat avtal med två nya samarbetspartners, som ger goda rabatter och förmåner till våra medlem-
mar. För mer information, se FSO:s hemsida.
   Företaget TKO erbjuder frånvaroanmälningssystemet SARA, som består av ett serverprogram som är kop-
plat mot smartphones och surfplattor. Serverprogrammet fi nns på förskolan och administreras av förskolans 
personal. En app kan laddas ner för iPad och Android och användas i verksamheten som en frånvarovisare eller 
som ett verktyg för att skicka ut meddelanden. Vårdnadshavarna som är kopplade till förskolan laddar hem en 
app till sin smartphone och kan därigenom koppla sig till rätt förskola och barn för att frånvaroanmäla och ta 
emot meddelanden från förskolan. Kostnad med support: 149 kr/månad inkl iPad, gratis utan iPad.
   Företaget Offi ce Management är en heltäckande leverantör inom kontor, kommunikation och IT. Offi ce 
Management är specialister på utrustning och system inom dokumenthantering, telefoni, videokonferens, IT-
tjänster, konferensutrustning, diktering, dryckesmaskiner, och har också tillbehör och kontorsförbrukning, samt 
egen teknik- och supportpersonal.   

   Skolinspektionen har publicerat ett nytt vägledningsmaterial på webben om systematiskt kvalitetsarbete. Ma-
terialet ger en bild av vad Skolinspektionen granskar inom detta område och kan även ge skolan och förskolan 
stöd i det egna utvecklingsarbetet. 
   Råd- och vägledningsmaterialet beskriver vad Skolinspektionen granskar, hur granskningen går till och vilka 
brister som myndigheten oftast ser. Materialet innehåller också länkar till olika typer av fördjupningsmaterial, 
frågor för refl ektion och exempel på vilka frågor skolan kan ställa sig i utvecklingsarbetet inom några centrala 
områden. Skolorna kan använda sig av både av frågorna för refl ektion och exemplen i sitt utvecklingsarbete.

   Här hittar du materialet: 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Systematiskt-kvalitetsarbete/

   “Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
sin egen förskola.”  Om du upplever att kommunen inte följer denna lag, kontakta FSO, 031-309 90 10!



Kristianstads kommun kritiseras av Skolinspektionen

Nästa FSO-Nytt kommer den 29 november!

   Kristianstads kommun beslöt i samband med tillsyn i våras om ett föreläggande mot Simförskolan 
Sally. FSO, Fria förskolor anmälde på förskolans uppdrag kommunen för felaktig hantering, och Skolin-
spektionen ger nu Kristianstads kommun en anmärkning för att ha utformat föreläggandet utan att ha 
stöd för det  i lagen.
   Det var i maj som Kristianstads kommun, efter ett möte med Simförskolan Sally och FSO, utfärdade ett 
föreläggande mot förskolan. Kommunen ansåg att förskolan inte hade tillräckligt många förskollärare, och före-
lade förskolan att anställa fl er förskollärare, så att man skulle ha minste minst en per avdelning.
   - Det som upprör mig är att kommunen förelägger förskolan att anställa fl er förskollärare trots att kommunen 
inte på något sätt har visat att Simförskolan Sally har brister i sin verksamhet. Än mera anmärkningsvärt är det 
totala ointresse som kommunens tjänstemän visade när förskolans ägare tillsammans med oss på ett möte ville 
visa färdiga och undertecknade anställningsavtal för nya förskollärare, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria 
förskolor.
   Skolinspektionens bedömning av ärendet är att Kristianstads kommun på ett oriktigt sätt har formulerat 
föreläggandet mot Simförskolan Sally, genom att inte koppla föreläggandet till något lagrum i Skollagen.
   - Det är klart att det blir svårt för kommunen att koppla föreläggandet till ett lagrum, eftersom det inte fi nns 
något i Skollagen som anger hur många förskollärare en förskola ska ha. Det viktigaste är att det fi nns en god 
kvalitet för barnen. Här kan inte kommunen visa att Sally har brustit.
   - Det är ett fantastiskt roligt besked från Skolinspektionen. Det visar att vi hela tiden har tänkt och agerat rätt, 
säger Simförskolan Sallys ägare Andrea Thiele.

   Kenth Olsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun, tar dock lätt på kritiken 
från Skolinspektionen:
   - Det är ren formalia som vi får erinran för. Som jag ser det har vi hanterat ärendet rätt i allt annat, säger han 
till Kristianstadsbladet.
   - Det handlar om kritik mot kommunens myndighetsutövning. Att ha koll på formalia är väl det minsta man 
kan begära, särskilt när de bristfälliga besluten drabbar de minsta medborgarna, säger Mimmi von Troil i en 
kommentar.


