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Skärpta regler för fria förskolor

Skollagen 8 kap 9 §

   Biträdande utbildningsminister Maria Arnholm aviserar skärpta bestämmelser för fristående förskolor. Ägare 
ska inte kunna starta nya förskolor så länge det fi nns brister på de redan verksamma.
   Frågan om krav på och tillsyn av förskolor aktualiserades med SVT:s Uppdrag gransknings inslag om företa-
get Hälsans Förskola, som kritiserats av både personal och föräldrar för hög personalomsättning och alldeles 
för snålt tilltagna matbudgetar. Trots föreläggande från Nacka kommun expanderade företaget i Stockholm och 
Uppsala.
   – Inom vissa kommuner, till exempel Stockholm, har man ett system som innebär att man inte ger nya till-
stånd till den huvudman som fått ett föreläggande. Men det fungerar uppenbarligen inte mellan kommuner, och 
det måste vi titta på, säger Maria Arnholm (FP) till TT.
   Det är kommunerna som ska granska de fristående förskolorna, men Skolinspektionen har påpekat att tillsy-
nen inte fungerar överallt. Regeringen vill därför utvidga de kommande lagändringarna för friskolor till att även 
gälla fristående förskolor.
   Regeringen har också aviserat att Skolinspektionen ska få resurser till regelmässiga stickprov med besök på 
ett antal förskolor i varje kommun. 

   - I grunden är tanken god, men jag undrar om det bara ska gälla fristående 
förskolor? Ska kommuner som har brister och anmärkningar mot sina förskolor 
få fortsätta att driva dem och starta nya utan sanktioner? Vad händer då med de 
lika villkor som ska gälla mellan kommunala och fria förskolor? När det gäller 
att Skolinspektionen ska få ett utökat tillsynsansvar mot de fristående försko-
lorna är det något som vi i FSO välkomnar, och något som vi har stridit för 
länge. Lika villkor kan aldrig uppnås utan att man har lika regelverk och lika 
tillsyn. Grunden är att barnets bästa alltid måste gå först, oavsett huvudman! 
säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 
stöd som deras speciella behov kräver.
   Om det genom uppgifter från förskolans per-
sonal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att ett barn är 
i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se 
till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnads-
havare ska ges möjlighet att delta vid utform-
ningen av de särskilda stödinsatserna.

   Om du upplever att din kom-
mun inte följer skollagen,
eller om du behöver stöd eller 
råd av någon annan anledning, 
kontakta FSO, 031-309 90 10!



Heja alla fria förskolor - nominera nu!

Konferens om allmänna råd för förskolan

   Nu ska Sveriges bästa förskolepedagog utses, och visst vore det en här-
lig framgång om vinnaren kom från en fri förskola!
   Det är tidningen Bamse som ska utse årets Bamse-pedagoger, en ny ut-
märkelse som ska uppmärksamma duktiga och engagerade förskolepeda-
goger runt om i landet. Utmärkelsen består av ett stipendium på totalt 
40.000 kronor. Pengarna ska gå till fortbildning och på så vis kommer 
vinsten till nytta för barnen i förskolan.
   – De fl esta som läser Bamse är mellan 4 och 8 år och många går alltså 
i förskolan. Pedagogerna har en otroligt viktig uppgift i att uppmuntra 
nyfi kenhet och lära barnen hur man ska vara mot varandra, vilket vi 
också vill göra i Bamsetidningen. Att instifta utmärkelsen Årets Bamse-
pedagoger känns därför helt rätt, säger Charlotta Borelius, chefredaktör 
för Bamsetidningen.
   Utmärkelsen kan gå till en person eller ett helt arbetslag och priset, 
stipendium på 40 000 kronor, ska användas till fortbildning som kommer 
barnen på förskolan till nytta. 
   I juryn sitter förutom Charlotta Borelius även Ingrid Pramling Samuelsson, professor i förskolepedagogik vid 

Göteborgs universitet och Ola Andréasson, VD för BAMSE förlaget AB. Priset går 
till den eller de pedagoger som enligt juryn bäst uppfyller kriterierna som handlar 
om att sprida och uppmuntra kunskap och att förmedla hur man skapar och hanterar 
relationer.
   – Vi har valt att fokusera på ämnen som vi ofta behandlar i Bamsetidningen – 
vänskap och kunskap. Bamse är ju ”världens snällaste björn” men tidningen sprider 
också kunskap. Att uppmuntra barns nyfi kenhet och att lära ut hur man bemöter 
andra människor är en otroligt viktig uppgift, säger Charlotta Borelius.
   Nomineringen är öppen för alla och sker på www.bamse.se fram till den 5 maj. 
Vinnaren eller vinnarna av utmärkelsen presenteras på Förskolans Dag den 15 maj.

   Skolverket bjuder in förskolechefer och/eller styrelsemedlemmar vid fristående förskolor till en konferens om 
allmänna råd för förskolan. Konferensen är kostnadsfri och kaffe samt lunch ingår.
   Datum:    21 maj kl 10.00-14.00 (registrering och kaffe fr 09.30)
   Plats:       Berns, Berzelii Park, Stockholm

   Syfte:
   Syftet med konferenserna är att informera om allmänna råd för förskolan och Skolverkets stödmaterial.
   Innehåll:
   - Allmänna råd för förskolan,
   - Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande stödmaterial,
   - BRUK,
   - Stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan ? pedagogisk dokumentation, och
   - NT-satsningen, Matematikportalen och Läslyftet.
   Kontakt:
   Frågor om anmälan, bekräftelse, avbokning, specialkost mm ställs till e-post skolverket@reachem.se eller 
telefon 08-410 30 150.



Ny kurs för förskolechefer i höst!

   Över 120 personer har gått FSO:s fl aggskeppsutbildning, befattningsutbildningen för förskolechefer. Utbild-
ningen, som har arrangerats fl era gånger både i Göteborg och Stockholm, är mycket uppskattad och lockar 
deltagare från förskolor i hela landet.
   Förskolechefsutbildningen har utökats från sex till åtta heldagar, bland annat beroende på skollagens ökade 
krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
   Den omfattande utbildningen behandlar också områden som till exempel arbetsgivaransvar, tillsyn och 
myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med 
utgångspunkt i chefsrollen.
   Kursen i Stockholm i höst hålls på Scandic Park Hotell. Alla kursdagar är heldagar (09:00-17:00)
Obs! Datumen är preliminära!

18 september 2014, Utbildningsdag 1: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 1
19 september 2014, Utbildningsdag 2: Krishantering, Lagstiftning som gäller förskolan (PuL, Sekretess, 
Miljöbalken mm)

23 oktober 2014, Utbildningsdag 3: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 2
24 oktober 2014, Utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, Chefsrollen, Arbetsmiljö och andra planer (SBA + 
Säkerhet)

27 november 2014, Utbildningsdag 5: Tillsyn (Myndighetens ansvar och befogenheter, kvalitet), Systematiskt 
kvalitetsarbete del 3
28 november 2014, Utbildningsdag 6: Kränkande behandling (plan och lagkrav), Press/Media

15 januari 2015, Utbildningsdag 7: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 1
16 januari 2015, Utbildningsdag 8: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 2

OBS! Diplom/Kursbevis delas ut till samtliga som genomför hela kursen.

Kostnad: 17.545 kronor plus moms för medlemmar i FSO. 21.950 kronor plus moms för övriga.
I priset för kursen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar. 

Anmälan skickas till utbildning@ffso.se



Nästa FSO-Nytt kommer den 18 april!

12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör henne/honom. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till bar-
nets ålder och mognad.

FN:s Barnkonvention

Bra principer för mat i förskolan

Lämplighetskrav för förskollärare

■ tillräckligt med mat
■ tillräckligt med tid för att äta
■ trivsam och lugn matsalsmiljö
■ måltider på fasta, regelbundna tider
■ så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering, för 
  bevarat näringsinnehåll och god smak
■ lunch som innehåller
– potatis, pasta, ris eller gryn
– grönsaker
– bröd till maten
– nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter
– nyckelhålsmärkta mejerivaror
– mjuka matfetter
– fi sk varje vecka
– lättmjölk och vatten
■ nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesamfrö förekommer
  inte (märkningsföreskriften 2004:27, bilaga 1)
■ pedagogiska måltider ingår med fördel i förskolans
  uppdrag
■ hygieniskt säker mat
■ barnen tvättar händerna före måltiden

Tänk på att:
– Mat som är bra för barnen är också bra för vuxna
– Om de vuxna äter med barnen och uppskattar maten är
det större chans för bra matvanor hos alla!
   (Livsmedelsverket) Arkivbild

   Regeringen har gett Universitets- och högskolerådet i uppdrag att förbereda för ett framtida lämplighetskrav 
för blivande förskollärare och grund- och ämneslärare. Tre universitet ska utses att genomföra uppdraget, som 
ska vara i tre år. Därefter ska regeringen fatta beslut om man i framtiden ska kräva att studenterna genomgår ett 
lämplighetsprov innan de antas till utbildningen.


