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FN:s Barnkonvention
18 - Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för
       barnets uppfostran och utveckling.

FSO träffade Ibrahim Baylan

Nätverk för huvudmän bildat i Örebro

Nolltolerans enligt barn- och elevombudet

   FSO:s vd Mimmi von Troil träffade i förra veckan Ibrahim Baylan, 
socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor och vice ordförande i 
riksdagens utbildningsutskott.
   - Vi hade ju en öppen diskussion via debattartiklar i Dagens Samhälle 
om hans förslag att lagstifta om en gemensam kommunal kö till alla för-
skolor i en kommun, ett förslag som vi i FSO defi nitivt tar avstånd ifrån. 
Jag föreslog att vi skulle träffas, så att jag öga mot öga kunde beskriva en 
fri förskolas verklighet i Sverige i dag, och jag tycker att vårt möte blev 
bra, säger Mimmi.

   I Örebro bjöd Förskolan Terra Nova in de fria förskolornas huvudmän till en träff tillsammans med FSO. På 
agendan stod bland annat kommunens fråga om gemensam kö, kommunens resursfördelningsmodell och bil-
dandet av ett huvudmannanätverk. Sedan många år fi nns ett förskolechefsnätverk i Örebro, och genom att också 
bilda ett nätverk för huvudmän täcks alla frågor upp.
   Mötesdeltagarna samtalade och delade med sig av erfarenheter och kunskaper samt identifi erade gemensam-
ma utmaningar. Nästa träff, som FSO bjuder in till, är i höst. I huvudmannanätverket i Örebro ingår: Terra 
Nova, Killevigge, Solägget, Hedenhös, Kids2Home och Nanny Belle. Självklart är fl er huvudmän välkomna.
   Kontakta Daniel Eriksson, ordförande, Terra Nova, daniel@forskolanterranova.se 

   Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan och förskolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skol-
miljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det innebär att när personalen i skolan ser 
att kränkningar förekommer, måste de få det att upphöra. 

Ibrahim Baylan, s
   Mötet, som varade i nära två timmar, behandlade fl era av de områden som berör de fria förskolornas vardag.
   - Vi hade ett mycket öppenhjärtigt samtal, och vi är rörande överens om att förskolan ska vara till för barnen 
och inte tvärtom. Vi var också överens om att det är viktigt att tillsynen av förskolan sker på ett enhetligt och 
opartiskt sätt. FSO ser det som viktigt med en öppen kontakt med en av de personer som har ett avgörande an-
svar när det gäller förskolans fortsatta utformning och utveckling, säger Mimmi.

Mimmi von Troil, FSO



Förskollärare ofta sjukskrivna

Får man be föräldrar om matsäck?

FSO kritiskt till beslut i Stockholm

Bra att Skolverket agerar,
men vad händer med förskolan?

   Med 158 sjukdomsfall bland 1000 försäkrade är förskollärare och fritidspedagoger bland de mest sjukdoms-
drabbade grupperna. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.
   På tre år har andelen sjukskrivna fritidspedagoger och förskollärare ökat med 7,4 procent. Totalt handlar det 
om cirka 12 600 sjukdomsfall. De är också sjukskrivna längre tid än snittet: 9,9 dagar per år i senaste uppgiften 
från 2012.
   För grundskollärare är siffran 100 sjukfall per 1000 försäkrade, och ökningen sedan 2010 är 2,6 procent.
   Snittet för alla yrken visar på stora skillnader mellan könen. För kvinnor ligger det på 130 sjukfall och för 
män 69 sjukfall per 1000 försäkrade.
   (Lärarnas Tidning)

   Fråga: - Vid ett möte med förskolecheferna/fristående förskolor kom frågan/diskussionen upp: Får man be 
föräldrar att ta med matsäck till barnen när det är tex skogsdag och vi är ute hela dagen?
   Svar: - Det fi nns inget rätt och fel. Det står inte tydligt vare sig i skollagen eller i läroplanen om det skulle 
vara förbjudet eller tillåtet. Min rekommendation är:
   - utgångspunkten bör vara barnets bästa
   - att ni gör en barnkonsekvensanalys
   - funderar på varför ni vill att det ska ta med matsäck
   - har alla barn i gruppen möjlighet att få med sig en bra matsäck (hemförhållanden mm)

   Ser man strikt till lagtexten är det framförallt skollagens sjätte kapitel (SFS 2010:800 6 kap) som ni bör för-
hålla er till, det är det som handlar om ert ansvar att aktivt motverka kränkande behandling. Det får aldrig bli 
så att något barn känner sig utsatt, kränkt eller inte kommer på utfl ykten för att matsäcken är ett problem för 
familjen, då är det bättre att ni brer mackorna på förskolan. Skollagen gör i detta läget ingen skillnad på vem 
som är huvudman för förskolan. 
   (Förskoleforums expertpanel, Mimmi von Troil)

   Stockholms stad har fattat beslut om att införa en gemensam kö till både de kommunala och de fria förskol-
orna. Ingen information om detta har dock gått ut till de fria förskolorna i samband med att beslutet togs.
Lika lite har man informerat de fristående huvudmännen om att man avser att också ta över avgiftshanteringen.
   - FSO menar att detta beslut är oerhört tveksamt, och vi kommer att begära att det granskas av berörda myn-
digheter, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   - Det är glädjande att Skolverket nu tar fram material för att hjälpa skolpersonal att hantera situationer med 
hot och våld i skolmiljöer. Det visar att vi inom FSO var rätt ute när vi för drygt ett år sedan för bland annat 
Skolverket och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, presenterade ett förslag om Lockdown, 
säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   När FSO, Fria förskolor föreslog Lockdown och Inrymning som två alternativa åtgärder i händelse av hot 
och våld, men också andra situationer som svåra olyckor och utsläpp, var intresset dessvärre ljumt. Skolverket 
svarade över huvud taget inte på FSO:s förslag, bara MSB och Barnsäkerhetsrådet visade ett visst intresse.
   - Det viktigaste är ändå att vi nu kan konstatera att Skolverket har börjat att agera. Det är bra. Däremot är jag 
bekymrad över att de bara pratar om hot i skolmiljöer. Förskolor nämns över huvud taget inte. Det fi nns upp-
-emot en halv miljon barn inskrivna i förskolor i Sverige - ska inte de och personalen i deras förskolor också 
skyddas? frågar Mimmi von Troil.



   DEBATTARTIKEL:

 Män behövs i förskolan
   Varje gång en ”Örebro-pedofi l” eller en Kalmar-pedofi l” avslöjas går vi fl era år bakåt i ut-
vecklingen av förskolan. Föräldrar vill inte ha män i förskolan, och män vågar inte söka sig till 
förskolan av rädsla för att bli misstänkliggjorda. Men män behövs i förskolan. Våra minsta med-
borgare behöver både manliga och kvinnliga förebilder i sin uppväxt, och i en kvinnodominerad 
bransch är det viktigt att vi arbetar för att få in fl er män i förskolan.

   Män är en bristvara i förskolan. Enligt Skolverket är bara drygt tre procent av de anställda inom bar-
nomsorgen män. Inom de fria förskolorna är siffran högre, 5,8 procent, men ändå alarmerande låg. 
Anledningen till bristen på män inom barnomsorgen? Låg status, låg lön och inte minst fruktan för att bli 
misstänkliggjord som presumtiv pedofi l.

   Vi vet att manliga förskollärare i dag arbetar under helt andra förutsättningar än kvinnor. Det är ostri-
digt att även kvinnor begår övergrepp mot barn, men det talas det mycket tyst om. Många män i för-
skolan känner obehag när de ska byta blöjor eller hjälpa barn att gå på toaletten, och gör helst det inför 
andra anställda med öppna dörrar. Hur går det då med barnets personliga integritet. Misstankarna mot 
män, och mäns upplevelser av andras eventuella misstankar, leder till att barnens integritet sätts i andra 
hand.

   I samband med att den så kallade Örebro-pedofi len avslöjades 1999 försvann en stor mängd män från 
förskolorna i och omkring Örebro. Det var både föräldrar som rent ut krävde ”mansfria” förskolor, och 
män själva som kände att trycket på dem blev för stort. Än i dag har inte andelen män i förskolorna i 
Örebro gått tillbaka till vad det var före Örebro-pedofi len.

   Vi kommer med största sannolikhet att se samma sak i Kalmar-fallet. Män kommer att fl y, eller jagas 
iväg från förskolan, och våra minsta barn går miste om de manliga förebilder som de så väl behöver. 
Många barn växer upp i dag upp utan manliga förebilder, och bara förskolan och skolan kan ge dem det 
de saknar hemma.

   Det vi måste komma ihåg är att dessa män som begår övergrepp på barn är sjuka individer, en absolut 
minoritet i samhället. Det är inte typiskt män att begå den här typen av fruktansvärda brott.

   När en journalist som Kerstin Weigl på Aftonbladet i en krönika den 12 juni aningslöst skriver ”Något 
säkert stöd fi nns inte för att fl er skäggiga människor leder till sundare könsrollsmönster i barngrupper-
na. Forskning antyder att långt viktigare är hur personalen arbetar med genusfrågor, inte vilka könsde-
lar de har.” – då lägger hon grunden för något som blir mycket svårt att ta sig ur, även om hon maskerar 
det med att hon skriver i affekt. Hon bygger en förskola där män är förbjudna, där män i barnens ögon 
blir något ont, något som man ska vara rädd för. Dit vill vi inte komma. 

   Män behövs i förskolan, i betydligt större omfattning än i dag.

   Mimmi von Troil, vd
   FSO, Fria förskolor



EN GLAD OCH EN GLAD OCH 
SKÖN SOMMAR!SKÖN SOMMAR!

Nästa FSO-Nytt kommer den 8 augusti!

Tillönskas er alla från oss på FSO-kansliet.
Konstnär: Johan Krouthén


