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11 - Staten ska bekämpa olovligt bortförande 
och kvarhållande av barn i utlandet.

FN:s Barnkonvention

Ålder som urvalskriterium är ok, enligt DO

Tillsynen måste skärpas

   Är det tillåtet att göra urval ur kön till förskolan baserat på ålder? Nej, säger en del, bland andra Göteborgs 
stad, andra säger ja - och många är tveksamma. FSO ställde därför frågan direkt till DO, diskrimineringsom-
budsmannen.
   Carl Lind, jurist hos DO, svarar:
   - Åldersdiskriminering är förbjuden även i förskolan, men det fi nns ett undantag från förbudet som tillåter 
tillämpningen av bestämmelser som tar hänsyn till ålder inom bland annat förskolan. Undantaget omfattar alla 
typer av bestämmelser, även sådana som reglerar intagning/köhantering. Tillämpningen av sådana bestämmel-
ser utgör därför inte diskriminering.

   Händelserna på Hälsans förskola, som i onsdags rapporterades av SVT:s Uppdrag Granskning, visar återigen 
med all önskvärd tydlighet vikten av att tillsynen över förskolorna måste skärpas. FSO, Fria förskolor har i fl era 
år i bland annat remissvar till regeringsutredningar pekat på bristerna hos kommunernas tillsynsorganisationer, 
där ofta helt outbildade tjänstemän mer eller mindre mot sin vilja tvingas ut till fria förskolorna för att utöva 
den lagstadgade tillsynen.
   - Vi kan konstatera att det alldeles för ofta också råder brister i återkopplingen till de fria förskolorna efter 
tillsyn. Ett aktuellt och skrämmande exempel är en kommun i södra Sverige, där man - förutom att sätta helt 
outbildad personal på själva tillsynen - under många år underlät att en enda gång återkomma efter tillsynen 
till förskolorna för att diskutera eventuella brister i deras verksamheter, trots att alla de fria förskolorna i kom-
munen efterfrågade det. En fungerande tillsyn skulle ha lett till att bristerna på Hälsans förskola hade undvikits, 
precis som skedde i Nacka. Anmärkningsvärt är dock att det tog två år innan företaget tvingades stänga efter 
upprepade påpekanden från Nacka kommuns tillsyn, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   FSO anser att kommunernas dubbla roller - å ena sidan som tillsynsmyndighet, och å andra sidan som hu-
vudman och konkurrent till de fria förskolorna - måste avvecklas snarast. För att garantera att alla barn får en 
likvärdig och god förskoleverksamhet anser FSO att tillsynen över alla förskolor, oavsett huvudman, är ett upp-
drag som borde ges till Skolinspektionen snarast.
   - Det blir mer och mer uppenbart att kommunerna inte klarar att särskilja sina roller, och de klarar inte heller 
att utföra den tillsyn de är ålagda att utföra. Då riskerar vi att få situationer som den som nu är aktuell med Häl-
sans förskola, och vi ser då tydligt vilka det är som drabbas: Barnen. Det är de allra minsta barnen, som just är 
på väg in i det livslånga lärandet, som drabbas när kommunerna missköter sitt tillsynsuppdrag. Det är naturligt-
vis inte acceptabelt, säger Mimmi von Troil.



Oförändrad gruppstorlek och personaltäthet

FSO välkomnar regeringens 
storsatsning på förskolan

   ”Allt större barngrupper är ett hot mot förskolan och 
våra barn”
   Känns rubriken igen? Den är allt vanligare förekom-
mande så fort politikerna vill knipa poänger genom att 
fl irta med småbarnsföräldrarna och vinna deras röster i 
kommande val. Problemet är att den inte är sann. Det är 
inte sant att barngrupperna i förskolan växer. Sanningen är 
att barngrupperna har minskat stadigt under de senaste tio 
åren, och mest har de minskat i de fria förskolorna.
   Skolverkets statistik är tydlig, och den har visat samma 
sak under de senaste tio åren – barngrupperna i de sven-
ska förskolorna minskar, trots att antalet barn i förskolan 
totalt ökar. Hösten 2013 gick det i genomsnitt 5,3 barn per anställd och 16,8 barn per grupp. Året innan gick det 
5,3 barn per anställd och 16,9 barn per grupp. Barngrupperna är något större i kommunala förskolor som har i 
genomsnitt 17 barn per grupp. Fristående förskolor har i genomsnitt 16,1 barn per grupp. Sedan förra året har 
antalet barn i förskolan ökat med 7.000.

- Vi tycker att det är synd att debatten fokuserar på något som inte är sant. I stället 
kunde debatten handla om exempelvis barn i behov av särskilt stöd, som inte ges de 
resurser de har rätt till enligt skollagen. Alltför många kommuner kräver en minimi-
insats i krontal innan kommunen tar upp frågan om särskilt stöd. Debatten skulle 
också kunna handla om hur man säkrar en god tillsyn av förskolan. FSO anser att det 
är synd att ägna tid och kraft åt en fråga som inte har någon förankring i verklighe-
ten, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Regeringens satsning med 650 miljoner kronor i ett särskilt förskolepaket är rätt väg att gå för att säkra de 
minsta barnens första år av det livslånga lärandet. FSO menar att utbildningsdepartementet med denna satsning 
på ett ökat antal förskollärare och ett stimulansbidrag för kvalitet träffar helt rätt i den kommande vårbudgeten.
   - Det är naturligt att regeringen satsar på förskolan och vi ser det som en logisk fortsättning med tanke på de 
ändringar som den nya skollagen har inneburit. Förskolan är ju en egen skolform med en egen läroplan, och det 
första steget på det livslånga lärandet, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   - Vi förutsätter att de riktade satsningarna även kommer barnen på de fria förskolorna till del. Vår erfarenhet 
av tidigare riktade statsbidrag är att de har varit helt anpassade till de kommunala systemen, och därmed har de 
fria förskolorna haft svårt att få del av dessa medel, säger Mimmi von Troil.
   Det särskilda stimulanspaket som regeringen föreslår innebär att Skolinspektionen under tre år får 25 miljoner 
kronor extra per år för att utföra stickprovstillsyn på enskilda förskolor.
   - Det är synd att regeringen inte tar steget fullt ut och uppdrar åt Skolinspektionen att genomföra all tillsyn på 
Sveriges förskolor, oavsett huvudman. FSO:s erfarenhet är att den tillsyn som kommunerna i dag har skyldighet 
att genomföra på de fria förskolorna stundtals är mycket bristfällig. Vi har exempel där myndighetspersonen 
inte har någon som helst pedagogisk utbildning, och på många platser saknas all form av återkoppling. Utifrån 
barnens perspektiv är det självklart att staten ska vara garant för en god förskoleverksamhet, säger Mimmi von 
Troil.



Nästa FSO-Nytt kommer den 4 april!

Är det en kränkning när små barn biter?

FSO ökar rättstryggheten för
Stockholms fria förskolor

FSO-dagen slår rekord

   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 i stället 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.
   (Barn-och elevombudet)

   I höstas uppmärksammades FSO, Fria förskolor på att de fria förskolorna i Stock-
holm inte fi ck besked om ersättningsbeloppen på ett sätt som ens kom i närheten av 
ordet rättstrygghet, än mindre var i överensstämmelse med skollagen. På uppdrag av 
FSO-medlemmar i Stockholm anmälde FSO kommunens agerande till Justitieom-
budsmannen, JO. Anmälan mot kommunen var på 13 punkter.
   I sin utredning ställde JO i dagarna frågan till Stockholms stad om på vilket sätt 
staden kan garantera att fria förskolor får sina bidragsbesked på ett rättssäkert sätt. 
Svaret från Stockholms stad blev lite överraskande genom att man indirekt ger FSO 
rätt. För första gången får nu nämligen varje fri förskola i Stockholm ett brev med ett 
diarienummer, samt en information om bidragsbeslutet och dess innehåll, samt vik-
tigast av allt: för första gången får fria förskolor i Stockholm besked om hur de ska 
göra om de vill överklaga beslutet.Mimmi von Troil, FSO

   - Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att konstatera att Stockholms stad inte ens väntade in ett ut-
låtande från JO, utan skickade ut de här breven till de fria förskolorna i samband med att JO krävde en förkla-
ring från kommunen. Det kan ju tolkas som om tjänstemännen har vetat att det tidigare systemet inte har 
uppfyllt kraven, men att de nu har blivit påkomna med fi ngrarna i syltburken. Det viktigaste är ändå att våra 
medlemmar, och de andra fria förskolorna i Stockholm, genom FSO:s försorg nu äntligen kan få bidragsbeske-
den på det sätt de ska, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.

   Med en knapp månad kvar till FSO-dagen den 11 april har redan dubbelt så många samarbetspartners anmält 
sig till FSO-dagens mässa. Vi närmar oss också dubbelt så många anmälda medlemmar som kommer till hotell 
Scandic Crown i Göteborg för att lyssna till och delta i de många intressanta seminarierna. 
   Bland annat kommer Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman att berätta om kränkande behand-
ling i förskolan och Fredrik Sjödin, forskare vid Umeå universitet kommer att prata om det växande problemet 
med buller i förskolan.
   Mycket folk på väg till FSO-dagen, alltså, men än fi nns det platser kvar. Chansa inte, utan anmäl dig snarast 
till fsodagen@ffso.se.
   För bara 150 kronor plus moms får du tillträde till alla seminarier och du får möta många av FSO:s samarbets-
partners och ta del av deras utbud av varor och tjänster. I priset ingår också förmiddagskaffe, lunch, eftermid-
dagskaffe och det avslutande minglet på kvällen!
   Anmäl dig senast den 31 mars, men kom ihåg att det är först till kvarn som gäller när det handlar om att boka 
sig för seminarierna! De ser hela programmet på nästa sida.



    Program FSO-dagen den 11 april
Hotell Scandic Crown, Göteborg

10.00-11.30 Årsmöte

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Seminarium 1:
Vad säger lagen om skolans/förskolans ansvar för kränkande behandling? 

- Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman

14.15-15.05 Seminarium 2:
Teknik i förskolan - Universeum

14.15-15.05 Seminarium 3:
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar - Peter Sparrfors, KFO

14.25-15.15 Seminarium 4:
Kvalitet och tillsyn - Lena von Platen, Skolinspektionen

14.25-15.15 Seminarium 5:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjödin, Umeå universitet

15.05-15.45 Kaffe

15.35-16.25 Seminarium 6:
Teknik i förskolan - Universeum

15.35-16.25 Seminarium 7:
Inrymning - säkerhet i förskolan - Mimmi von Troil, FSO, Fria förskolor

15.45-16.35 Seminarium 8:
Hygien i förskolan - Marianne Bengtsson, Västra Götalandsregionen

15.45-16.35 Seminarium 9:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjödin, Umeå universitet

16.30-17.00 Seminarium 10:
Studentlitteratur - Johan Olsson, Förskoleforum

17.00 Mingel!

Anmälan: fsodagen@ffso.se


