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JO-kritik efter FSO-anmälan

Nytt VFU-projekt startar i höst

   De fria förskolorna i Härnösands kommun fi ck inte besked om 2013 års bidrag 
förrän en bit in i januari 2013, detta trots att det i skollagen och skolförordningen 
tydligt står att beslut om ersättningsnivåerna ska fattas senast den 31 december 
året före bidragsåret. Härnösands kommun får nu kritik från Justitieombudsman-
nen JO för att ha dröjt med besluten.
   På uppdrag av de fria förskolorna i Härnösand anmälde FSO kommunens skol-
nämnd till JO efter att nämnden inte fattade beslut om 2013 års ersättningsnivåer i 
tid.
   Skolnämnden i Härnösand försvarade sig med att man hade anställt en ny skol-
chef och att man hade fått en ny ordförande för nämnden och att man inte ville 
fatta beslut innan dessa hade tillträtt sina positioner. Dessutom menade kommunen 
i ett skriftligt svar till JO att man hade försökt att mildra konsekvenserna av det 
sena beslutet genom att bjuda in huvudmännen för de fria förskolorna till ett möte 
den 18 december 2012 för att informera om den uppkomna situationen.

Mimmi von Troil, FSO:s vd

   JO Lilian Wiklund skriver att varken omständigheterna att det började en ny skolchef och en ny nämnds-
ordförande, eller att man i nämnden hade försökt att mildra konsekvenserna av de sena besluten, kan göra att 
nämnden undgår kritik för att besluten inte fattades i tid före årsskiftet 2012/2013.
   - Jag tycker att det är beklagligt att Härnösands kommun medvetet har brutit mot skollagen och skolförord-
ningen. Kommunen kräver att de fristående förskolorna följer lagen. Det vore klädsamt om kommunen gjorde 
likadant, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

FN:s Barnkonvention
17 - Staten ska ta ansvar för massmediers roll när
       det gäller varje barns tillgång till information.

   Vi söker förskolor som vill delta i ett nytt VFU-projekt i samarbete med Göteborgs universitet. Alla VFU-
platser till hösten är en del av ett projekt med s k övningsförskolor. Alltså kommer hösten innebära att inga 
"vanliga" VFU-studenter fi nns. Det innebär att den som är intresserad och vill vara med blir del av ett 5-årigt 
projekt där ni tar emot två studenter/termin. Poängen med projektet är att dessa övningsförskolor ska bli spe-
cialister på verksamhetsförlagd utbildning.

   Intresserad? Kontakta Catarina Ranäng, telefon 0708-630 225 eller via e-post catarina.ranang@ffso.se.



Laga mat utomhus

FSO kritiskt till s-förslag om gemensam kö till förskolan

Barn som har gått i förskolan får bättre Pisa-resultat

   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)

   - Det är mycket märkligt att Ibrahim Baylan i sitt utspel hänvisar till skollagen, samma skollag som föreskriv-
er att huvudmannen har ansvar för barngruppens storlek och sammansättning. Hur kan det ansvaret kvarstå om 
man inte kan styra detta? Diskrimineringsombudsmannen har exempelvis godkänt ålder som godtagbar urvals-
grund. De fl esta fria förskolor är små enheter, en till två avdelningar. Det är inte som i kommunen där man kan 
skjutsa barn mellan olika avdelningar eller olika förskolor. Det säger FSO, Fria förskolors vd Mimmi von Troil 
i en kommentar till socialdemokraternas förslag att införa gemensamma köer till kommunala och fria förskolor.
   Ett av socialdemokraternas skäl till att vilja införa en gemensam kö för kommunala och fria förskolor är att 
man hävdar att friskolor  inte ger barn med särskilda behov förtur, vilket strider mot skollagen.
   - Det påståendet,  att fria förskolor väljer bort barn, är inte bara grovt generaliserande och osant, det är också 
kränkande mot alla dem som varje dag jobbar med dessa speciella barn i de fria förskolorna, oftast utan att 
kommunen beviljar det tilläggsbelopp man är skyldig att betala ut för barn i behov av särskilt stöd, säger Mim-
mi von Troil.
   FSO ser allt oftare att kommunerna försvårar för de fria förskolorna genom att fatta felaktiga beslut om 
bidragsnivåer eller medvetet försena utbetalningar av bidragen. Det kan i värsta fall leda till att ett litet föräldra- 
eller personalkooperativ tvingas i konkurs. Ibrahim Baylans utspel går i takt med många kommuners ovilja att 
låta de fria förskolorna verka på samma villkor som de kommunala.
   - Att kommunerna inte kan leva upp till lagens krav är ingen anledning att försämra för fria förskolor. Varje 
gång det kommer ett förslag som hotar att försämra villkoren för de fria förskolorna slår man ett slag mot prin-
cipen om lika villkor, att barnen i kommunala och fria förskolor ska behandlas lika. Dessutom slår man undan 
fötterna för alla de kvinnor som både driver och arbetar i fria förskolor över hela landet, säger Mimmi von 
Troil.
   - Socialdemokraternas förslag slår direkt emot dem de säger sig värna, alltså de små kooperativa fria för-
skolorna. De stora privata förskolejättarna, där riskkapitalbolagen är involverade, kan till skillnad mot de små 
förskolorna hantera förslag av den här arten, säger Mimmi von Troil.

   Elever som gått i förskolan får högre kunskapsresultat än andra barn. Det visar en genomgång av resultatet i 
Pisaundersökningen.
   - Internationellt sett fi nns det ett väldigt starkt samband, säger Magnus Oskarsson, lektor på Mittuniversitetet 
och projektledare för Pisa.
   I snitt fi ck svenska elever som inte gått i förskola 442 poäng på matematikprovet, långt under OECD-snittet 
på 494 poäng. Men resultatet förbättras ju längre eleverna har gått i förskolan. De som gått i upp till ett år fi ck 
i snitt 472 poäng. De som gått i förskola ännu längre fi ck 489 poäng, alltså mycket närmare den internationella 
nivån. 
   - Generellt har det stor betydelse för resultatet om eleven gått i förskolan, säger Magnus Oskarsson, projektle-
dare för Pisa i Sverige.
   (dn.se)



FSO:s kurs i huvudmannens
ansvar och styrelsearbete

Unik utbildning för kvinnor avslutades med diplomering

   En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrning/ledning av förskolan. En MÅSTE-kurs för 
dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola!

   Den nya skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Den-
na kväll reder vi ut begreppen kring skollag, förord-ningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda 
förskolor. Framför allt berör vi ansvarsfrågor kring styrelsearbete och medlemmar.

   Kursen skräddarsys till varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. Efter-
som utbildningen har fördelar för hela förskolan är antalet deltagare inte begränsat.

För mer information och anmälan, e-posta till utbildning@ffso.se

   I nio månader har tretton kvinnor deltagit 
i ett stort och helt unikt utbildningsprojekt 
med syftet att ge dem en grund för att ta 
det stora steget och bli egna företagare, 
att starta egna fria förskolor. I lördags 
eftermiddag avslutades utbildningen med 
diplomering.
   Bakom projektet har FSO, Fria för-
skolor stått med delfi nansiering från Västra 
Götalandsregionen och Till-växtverkets 
program för främjande av kvinnors företa-
gande.
   Projektledaren Christopher Buchholz 
från FSO satte förra våren ihop ett helt 
unikt utbildningsprogram med bland annat 
affärsjuridik, bokföring, ledarskap, starta 
eget och mycket annat.
   - Vi har faktiskt utbildat den här grup-
pen i mer än 20 olika relevanta ämnen som 
vi har bedömt att de kan ha nytta av i sin 
nya framtid, och de har utöver sina van-
liga jobb ägnat ett veckoslut i månaden åt 
vår utbildning. Det är imponerande! säger 
projektledaren Christopher Buchholz.
   - Vid diplomeringen i lördags fi ck vi 
till vår stora glädje hjälp av förra rally-
världsmästarinnan Tina Thörner, som 
förutom att dela ut diplomen gav gruppen 
en rejäl dos inspiration, säger Christopher 
Buchholz.



Nästa FSO-Nytt kommer den 30 maj!

Behörighetskrav för rektorer och förskolechefer
   Nu fi nns ett ställningstagande från Skolinspektionen om de behörighetskrav som ställs på rektorer och för-
skolechefer. Det innehåller resonemang och exempel på bedömningar av skollagens krav på att ha uppnått 
pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet.
   Skolinspektionens ställningstagande om behörighetskraven för rektorer och förskolechefer utgår från skol-
lagens formulering: ”Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet 
har pedagogisk insikt.” Kraven på utbildning och erfarenhet är inte alternativa, det innebär att båda kraven 
måste vara uppfyllda.    Personen i fråga ska ha en pedagogisk insikt som kan ha förvärvats på olika sätt och 
från olika samhällsområden. Den bakomliggande tanken med bestämmelsen är att ge huvudmännen stor frihet 
att utforma sin ledningsorganisation och att öppna för rekrytering av rektorer/förskolechefer som inte är utbil-
dade lärare eller har praktisk erfarenhet av undervisning.

   Så bedömer Skolinspektionen pedagogisk insikt genom utbildning
   Skolinspektionen kräver en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Utbildningen behöver inte leda till ett 
pedagogiskt yrke som exempelvis lärare eller förskolelärare men utbildningen måste innehålla pedagogiska ut-
bildningsmoment. Någon exakt gräns för hur många poäng i pedagogik man bör ha läst för att uppnå kravet kan 
inte anges. Skolinspektionen har hittills godkänt ett antal utbildningar som anses vara behörighetsgivande men 
gör en bedömning i varje enskilt fall.
   Den omständigheten att rektor genomgår, har genomgått eller kommer att gå rektorsutbildningen kan inte 
kompensera kravet på en pedagogisk utbildning och ska därför inte påverka bedömningen. Detsamma gäller för 
förskolechefen.

   Så bedömer Skolinspektionen pedagogisk insikt genom erfarenhet
   Skolinspektionen ställer egentligen inget krav på att erfarenheten ska ha erhållits genom att rektorn/för-
skolechefen själv utövat någon form av pedagogisk verksamhet, exempelvis genom att ha arbetat som lärare. 
Det kan mycket väl vara så att insikten kan ha förvärvats på annat sätt, exempelvis genom att man antingen 
ansvarar för eller arbetar i en pedagogisk verksamhet. Det enklaste att bedöma är om rektorn/förskolechefen ti-
digare har arbetat som lärare. Det ger naturligtvis en pedagogisk erfarenhet och då kan längden på erfarenheten 
vara det som kan fälla utslaget om det är tillräckligt eller inte.
   Erfarenheten kan även erhållas från andra samhällssektorer än skolan exempelvis näringslivet eller försvaret. 
Man kan också förvärva pedagogisk insikt genom att ha arbetat som rektor. Detta bör gälla även tjänstgöring 
som förskolechef bara den har en tillräcklig längd.
   (Skolinspektionen)


