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Grums betalar mer - men inte tillräckligt

Är det en kränkning när små barn biter?

   Enligt skollagen ska fristående förskolor ha samma villkor som kommunala, och ersättningsnivåerna till de 
fristående förskolorna ska också motsvara de pengar som tilldelas de kommunala förskolorna. Trots utslag i 
Förvaltningsrätten har Grums kommun vägrat att göra rätt för sig gentemot de fria förskolorna, och FSO plane-
rar nu ytterligare rättsliga åtgärder mot kommunen.
   I januari i år överklagade FSO som ombud för föräldrakooperativet Skruven i Grums kommun till Förvalt-
ningsrätten att det skiljer drygt 23.000 kronor i bidrag per barn och år till förskolan Skruvens nackdel, totalt 
469.000 kronor. Förvaltningsrätten gick i juni på de fria förskolornas linje och ålade Grums kommun att rätta 
till missförhållandet. I domen står bland annat:
   "Enligt förvaltningsrättens mening har kommunen inte på något godtagbart sätt förklarat skillnaderna i 
de olika beloppen och det kan därför ifrågasättas om kommunen uppfyller kraven i 8 kap. 22 § skollagen att 
grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin 
egen förskola."
   Först nära sex månader efter domstolens beslut, har Grums kommun tagit upp ärendet för behandling i kom-
munstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunen har beslutat att höja bidraget till Skruven från drygt 92.000 
kronor per barn och år till drygt 99.000 kronor, och man gör det med hänvisning till att man kompenserar för-
skolan för maxtaxan.  

- Jag vet inte om det är okunskap eller arrogans från kommunens sida, 
att i ett halvår strunta i en dom i Förvaltningsrätten. För en liten förskola 
som Skruven kan ett sådant här handlande från kommunens sida innebära 
att den går omkull. Och att hänvisa till kompensation för maxtaxan är ett 
märkligt resonemang, särskilt som den frågan inte fanns med i dagordnin-
gen för kommunfullmäktigesammanträdet. Det här agerandet är naturligtvis 
helt oacceptabelt, och vi överväger därför nu ytterligare rättsliga åtgärder 
mot Grums kommun med krav om att de rättar till missförhållandet och 
omgående betalar ut korrekt ersättning med retroaktiv korrigering samt 
ränta, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Skollagens 6 kapitel gäller även för förskolan och hos dagbarnvårdare. Men med små barn, upp till cirka 
5 år, är det svårt att säkerställa om det handlar om kränkande behandling. Det behöver till exempel inte vara 
mobbning om ett litet barn biter andra barn, även om det sker vid upprepade tillfällen. Det kan istället handla 
om bristande tillsyn från förskolan eller dagbarnvårdaren. Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, 
har dock en skyldighet att vid kännedom om att barn känner sig utsatt för kränkande behandling vidta en utred-
ning.  (Källa: Barn- och Elevombudet)
   
   Fotnot: Enligt skollagen har förskolechefen anmälningsskyldighet till huvudmannen när det gäller kränknin-
gar. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring den uppgivna kräkningen.



Argumentet...

Avslutning i kyrkan - ok eller ej?

Ersättningsbeloppen för Göteborg klara

   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 välfärden. Dessa frågor kommer också 
att publiceras på vår hemsida under fl iken “Frågor och svar”.

   Vad skulle ett förbud mot vinster i fria förskolor innebära?
   - Det skulle skulle få orimliga konsekvenser. Tiotusentals barn skulle 
plötsligt stå utan barnomsorg, tusentals anställda i förskolorna skulle bli 
arbetslösa och kommunerna skulle stå inför problemet att över en natt 
skapa plats för alla barn.

   Det är inte ovanligt att skolor och förskolor samlas för terminsavslutningar i kyrkor eller andra religiösa lo-
kaler. Skolverket har tagit fram ett regelverk kring detta, som ofta förorsakar huvudbry för personal och huvud-
män:

   - Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs det får inte 
förekomma religiösa inslag. Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I 
dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.
   - Det är möjligt att inom ramen för religionsundervisningen besöka en kyrka, moské, synagoga eller annan 
religiös lokal. Det ska dock ske som ett inslag i undervisningen som för- och efterarbetas av läraren.
   - Religiösa högtider ska behandlas i grundskolans (och andra skolformer för skolpliktiga) undervisning lik-
som traditioner med koppling till kyrkoåret.
   - En förskola eller skola bör alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller en samling i 
samband med en religiös högtid i kyrkan eller en annan religiös lokal. Avslutningen är en betydelsefull del av 
skolans verksamhet. Det är därför viktigt att skolan utformar avslutningen eller en samling i samband med en 
högtid så att alla elever kan delta och att föräldrarna kan låta sina barn delta utan att de känner att de blir ensi-
digt påverkade i någon trosriktning.
   - Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtid-
lighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse 
eller trosbekännelse.
   - Det är viktigt att förskolechefen respektive rektorn har kontroll över avslutningens eller samlingens innehåll 
och utformning.

   Läs mer här om Skolverkets direktiv kring skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal:

                                                                      http://bit.ly/1d6mpjR

   Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat om ersättningsbeloppen till de fria förskolorna för 2014. Under den 
här veckan ska förskolorna ha fått sina individuella beslut med besvärshänvisning utskickade via post.
   - Göteborg har förstått hur man ska följa skollagen. Det är föredömligt skött och många kommuner i landet 
har mycket att lära av Göteborg, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



FN:s Barnkonvention
6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och 
     utveckling.

Skolverket tar bort rekommendation 
om max 15 barn i barngruppen

FSO:s nya hemsida är igång!

Förskolorna i topp - och de fria är bäst!

   I Skolverkets nya råd för förskolan lyfter vi fram skollagens krav om att alla beslut ska utgå från barnens 
bästa. Det tidigare resonemanget kring ett riktmärke om 15 barn per barngrupp är borttaget. Fokus ska istället 
vara på vad som är bäst för varje enskild barngrupp.
   - Det är barnens behov som ska styra och inte en siffra. Barngrupper kan behöva vara betydligt mindre än 15. 
Risken är att barnens behov kommer i andra hand om ansvariga för förskolan fokuserar på en siffra istället för 
barnens bästa när de fattar beslut, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

   - Det här är något som vi har längtat efter länge! Och äntligen är 
vi igång med den, vår nya hemsida, säger Christopher Buchholz, 
informationsansvarig på FSO.
   Den gamla hemsidan hade sedan länge spelat ut sin roll. Den var 
omodern på alla sätt, medan den nya går att bygga ut och använda 
med en rad olika applikationer som var otänkbara på den gamla.
   Under det kommande året kommer exempelvis varje medlems-
förskola att få en egen inloggning, och på sikt hoppas vi kunna 
starta ett forum och en chatt på hemsidan.
   - Vi vill ju ha kontakt med våra medlemmar, och ett av de enk-
laste och mest direkta sätten är ju via hemsidan, säger Christopher 
Buchholz.                                    
    www.ffso.se

   Förskolan är en av de kommunala verksamheter som får mycket höga nöjdhetsbetyg och man har dessutom 
ökat jämfört med förra årets mätning. Det visar SKI:s, Svenskt Kvalitetsindex, mätning av den svenska sam-
hällsservicen 2013. Mätningen visar också att fria förskolor får högre betyg än deras kommunala motsvarighet-
er.
   Nöjdhetsbetyget för de kommunala förskolorna är 76,0 medan det för de fria förskolorna ligger på 81,5.

   - Det är mycket bra! Det är väl självklart att det är barnets bästa som ska vara 
utgångspunkten. Det är något som vi på FSO har hävdat hela tiden. FSO värjer sig 
starkt mot en siffernorm för barngruppsstorlek, då ett sådant inte tar hänsyn till varje 
barns behov och är ett trubbigt instrument för att beskriva kvalitet, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil.



Nästa FSO-Nytt kommer den 10 januari!

Mängder av gifter i förskolorna
   Naturskyddsföreningen har genomfört en stor kartläggning om riskerna för barn och personal i förskolan att 
exponeras för gifter. Undersökningen visar att det förekommer mängder av olika produkter med olika sorteras 
gifter, men att förskolorna relativt enkelt kan minska exponeringen för farliga ämnen.
   - Vardagen på förskolan är tyvärr full av varor med olika farliga kemikalier. De fi nns i allt från maten till 
golvet som barnen leker på. Vår kartläggning visar att kunskapen är låg, men också att det fi nns en stor önskan 
hos kommunerna att göra något åt situationen. Med ganska små insatser kan förskolorna redan i dag minska 
exponeringen för farliga kemikalier, säger Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen.
   Naturskyddsföreningen rekommenderar förskolorna följande tretton punkter för att snabbt åtgärda de värsta 
riskerna med gifter i förskolemiljön:

   1. Gallra bland plastleksakerna - Rensa bort mjuka plastleksaker som bollar, badankor, dockor och små 
plastfi gurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Just den 
här sortens kemikalier är barn extra känsliga för. Gallra samtidigt ut leksaker som luktar plastigt eller känns lite 
kladdiga eller hala när du tar i dem.
   2. Nobba lek-elektronik - Plocka bort gamla mobiler, uttjänta tangentbord och annan elektronik som hamnat 
i leksakslådan. Prylar som inte är tillverkade för att vara leksaker har inte lika hårda miljökrav som äkta leksa-
ker och kan därför innehålla mer farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik. 
   3. Skippa skumgummi - Undersökningar visar att prylar av skumgummi ofta innehåller bromerade fl am-
skyddsmedel. Rensa bort. 
   4. Låt barnen gosa giftfritt - Tvätta nyinköpta gosedjur innan de får barnens kärlek. Passa på att tvätta annan 
nyinköpt textil också.
   5. Maxa ekomaten - Ju mer ekologisk mat barnen får desto bättre. Ekomaten innehåller mindre rester från 
bekämpningsmedel. 
   6. Skrota konserverna - De fl esta metallkonserver har en ytbehandling på insidan som kan släppa det hor-
monstörande ämnet bisfenol A till maten. Vår undersökning visade att åtta av tio förskolor ger barnen mat från 
konservburkar. Kartongförpackningar är ett bättre val.
   7. Värm utan plast - Att mikra mat i en plastbytta går snabbt. Men när plasten värms upp kan skadliga 
kemikalier släppa och hamna i maten. Undvik det genom att värma maten i en porslinsskål. Eller värm i rostfri 
kastrull och servera på porslin. Förvara också maten i annat än plastkärl.
   8. Handskas rätt med maten - Undvik plasthandskar av vinyl. Undersökningar visar att de fl esta av dessa 
handskar innehåller höga halter hormonstörande ämnen som kan överföras till maten och barnen. Om person-
alen behöver använda handskar är andra material, som till exempel nitril, bättre.
   9. Byt blöja utan skumma kemikalier - Kolla om skötbord innehåller skumgummi eller har överdrag av 
PVC-plast. Byt ut om möjligheten fi nns. Om personalen använder handskar är tipset att skippa vinyl även här. 
   10. Låt barnen slumra sött - Hitta alternativ till sovmadrasser med skumgummi eller PVC-överdrag. Tvätta 
nyinköpta frottéöverdrag, kuddar, fi ltar och lakan.
   11. Superviktig städning - Städningen på förskolan är viktig eftersom många av miljögifterna samlas i dam-
met där barnen leker. Särskilt de minsta barnen får i sig miljögifter via dammet. Dammtorkning och moppning 
av golven några gånger i veckan är bra. Det ska göras när barnen inte är i lokalerna eftersom dammet rörs runt i 
luften under städningen. Ett snabbt korsdrag när man städar är heller inte fel.
   12. Heja på handtvätt - Damm fastnar på barnens händer. Därför är det viktigt att låta barnen tvätta händerna 
ofta. Eftersom barn gillar att stoppa händerna i munnen är handtvätt ett effektivt sätt att minska till exempel 
fl amskyddsmedel i kroppen, visar studier. 
   13. Peppa parfymfritt - Barn bör undvika doftande produkter eftersom det kan framkalla allergier. 
Miljömärkta och parfymfria städprodukter, tvål och tvättmedel är bäst. Doftspray är tabu.

   (Naturskyddsföreningens kartläggning genomfördes i 129 förskoleavdelningar i 41 kommuner. 33 procent av 
de undersökta förskoleavdelningarna tillhörde fria förskolor.)

God Jul & Got t Nytt  År!


