
Ingen varning till fristående förskolor
Debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen, NWT, den 22 oktober:

FN:s Barnkonvention
25 - Staten ska göra regelbunden översyn av situationen 
för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

  31 oktober 2014

   Alla förskolebarn i Sverige har samma rätt till en trygg och säker för-
skola. Det framgår av skollagen. Både kommunallagen och lagen om kris-
beredskap tydliggör att en kommun ska behandla alla sina medborgare lika 
och också skydda dem vid extraordinära händelser. Så hur kunde det gå så 
fel i Kristinehamn den 1 september 2014? 
   Söndagen den 31 augusti rymde mannen som 2003 mördade femåriga 
Sabina på en förskola i Arvika. Mannen rymde från den rättpsykiatriska 
kliniken i Kristinehamn, där han vårdades. Rymningen slogs upp stort i media och spaltmeter skrevs om mordet 
och mördaren och allmänheten uppmanades att vara försiktig.
   Dagen efter, måndagen den 1 september kl 11.57, skickade skolförvaltningen i Kristinehamn ut ett mejl där 
man informerade om rymningen, och att man på förskolorna skulle vara extra uppmärksamma om okända per-
soner skulle dyka upp.
   Man skulle kunna förledas att tro att detta mejl skickades till samtliga förskolor i kommunen, såväl de kom-
munala som de fristående. Så var dock inte fallet. Förvaltningschefen Fredric Norlin valde att bara skicka detta 
till de kommunala förskolorna, alltså de förskolor som själv Norlin basar över. De fristående förskolorna läm-
nade han åt sitt öde.
   Det som Norlin uppenbarligen missade i sin bedömning var att de barn som går i fria förskolor i Kristine-
hamn är kommuninvånare, precis som barnen i de kommunala förskolorna, och de är precis lika mycket värda. 
Barnen i de fristående förskolorna har föräldrar som i de fl esta fall arbetar och bor i kommunen, och dessutom 
betalar skatt till Kristinehamns kommun.
   Flera föräldrar i Kristinehamn har ifrågasatt kommunens agerande, och från kommunens sida har man slagit 
ifrån sig och hävdat att man inte har något informationsansvar. Det är allvarligt. Att dessutom som Fredric Nor-
lin hävda, att kommunen inte har något ansvar att informera kommuninvånarna om en potentiell fara där kom-
munens små barn löper risk att skadas eller dödas, faller på sin egen orimlighet. Med stöd av krisberedskapsla-
gen får Kristinehamn statliga pengar för att vid en oväntad händelse ”informera dem som bor i kommunen om 
vad som händer.” Kommunen har därmed alldeles defi nitivt ett övergripande ansvar för säkerheten för kom-
muninvånarna. För alla kommuninvånare. Att påstå något annat gränsar till tjänstefel.

   Mimmi von Troil, vd
   FSO, Fria förskolor

Mer information: FSO har JO-anmält förvaltningschefen Fredric Norlin för 
att han underlät att varna de fristående förskolorna i samband med rymningen.



Nyheter för förskolan i regeringens budgetproposition

Boktipset     Vi går till lördag

   ...För att utveckla förskolechefernas pedagogiska ledarskap avser regeringen att 
genomföra en satsning på kompetensutveckling om 7,5 högskolepoäng för förskole-
chefer 2015–2018.
   ...För att säkerställa att det fi nns förutsättningar för en förskola där varje barn kan 
utvecklas efter sina behov föreslår regeringen satsningar på mindre barngrupper och 
tillräcklig personaltäthet samt kompetensutveckling för förskolepersonal och för-
skolechefer för att stärka kvaliteten i förskolan.
   ...Det är enligt skollagen (2010:800) huvudmännens ansvar att se till att grupperna 
i förskolan har en lämplig storlek och att det fi nns tillräckligt med personal. Rege-
ringen avser att ge Statens skolverk i uppdrag att återinföra ett riktmärke för barn-
gruppernas storlek i kommentarerna till allmänna råd om förskolan. De allmänna 
råden ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Regeringen avser 
vidare att tillföra resurser genom ett riktat statsbidrag för att stödja huvudmännens 
arbete med att minska gruppstorlekarna i förskolan och öka personaltätheten. Särskilt 
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fokus kommer att ligga på gruppstorleken för de yngsta barnen. Regeringen föreslår att 415 miljoner kronor 
avsätts för detta ändamål för 2015 och beräknar därefter 830 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2016. Satsningen är 
ett sätt för regeringen att stimulera huvudmännens arbete med att se till att förskolans barngrupper har en lämp-
lig sammansättning och storlek och en tillräcklig personaltäthet.
   ...Regeringen kommer att noga följa effekterna av åtgärderna och utvecklingen av förskolans kvalitet. Om 
satsningen inte leder till förbättrad kvalitet avser regeringen att i framtiden överväga en förändrad lagstiftning i 
denna fråga.
   ...Under 2014 hade 170 av Sveriges 290 kommuner någon form av omsorg på obekväma tider. Trots en 
positiv utveckling de senaste åren saknas alltså omsorg på kvällar, nätter och helger i knappt hälften av landets 
kommuner. För att stödja huvudmännen föreslår regeringen därför att 80 miljoner kronor avsätts för 2015 för ett 
stimulansbidrag till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. Från och med 2016 beräk-
nas 80 miljoner kronor avsättas för satsningen årligen.

   Det är lördag. Lördag = lördagsgodis = den viktigaste dagen i veckan. De tre sys-
konen får pengar av mamma med förmaningen att absolut inte köpa tuggummi. Det 
är bara det att det blev lite pengar över och tuggummipåsen låg där och lockade. Sys-
konen inser att de måste tugga i sig hela påsen innan de kommer hem så att mamma inte 
märker nåt. Fast det blir svårt när Elias får tuggummi i håret. Och det är bara början. 
(Alfabeta Bokförlag)

   - Det är glädjande att regeringen ser behovet av att utveckla förskolecheferna. 
FSO har sedan skollagen infördes 2010 utbildat cirka 200 förskolechefer i en om-
fattande utbildning som rör hela ledarrollen. Jag ser att vår utbildning kommer 
även fortsatt att vara ett bra stöd för chefer i förskolan. Att man satsar på en utbild-
ning om 7,5 högskolepoäng stämmer bra överens med Skolinspektionens klar-
görande som kom i april i år vad gäller kravet på pedagogisk insikt så som det står 
angivet i skollagen.
   Däremot är det alltid svårt när det kommer allmänna satsningar från regeringen 

på exempelvis minskade barngrupper eller ökad personaltäthet. Dessa satsningar ”försvinner” på något sätt i de 
kommunala systemen och pengarna når väldigt sällan de fristående huvudmännen på det sätt som det är tänkt. 
Det framgår inte heller hur man tänker göra med dem som i dag uppfyller regeringens krav eller hur man gör 
med de förskolor som har så kallade syskonavdelningar med barn mellan 1 och 5 år. Att det kommer ett rikt-
märke är inte något som vi direkt applåderar. Tyvärr är erfarenheten att riktmärket blir norm och bara detta är 
uppfyllt har förskolan en god kvalitet. Man glömmer att se till barngruppens sammansättning i sin helhet och 
varje barns eget behov när man gör tillsyn, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 



Förskola är bra för barn till utrikes födda

Nolltolerans mot kränkning

Kommuner struntar i säkerheten på lekplatser

   En tysk forskningsrapport visar att barn till utrikes födda och lågutbildade föräldrar gynnas mest av att gå på 
förskola före tre års ålder.
   De tyska forskarna Christina Felfe och Rafael Lalive har följt 36 000 barn i delstaten Schleswig-Holstein un-
der 2006–2011, en period då den tidiga barnomsorgen byggdes ut kraftigt i delstaten. På så vis hade de lätt att 
jämföra barn som deltagit i tidig förskoleverksamhet med de som inte gjort det och jämföra deras skolmognad.
   Studien visar att tidig förskola gynnar skolmognad, sociala mognad och språkutveckling särskilt hos barn 
med utrikes födda och lågutbildade föräldrar.
   Barn till högutbildade påverkades inte på samma sätt av att börja tidigt i förskolan. Personalens utbildning 
och om de var heltidsanställda, samt barngruppernas storlek, hade inverkan på effekterna av tidig förskola på 
barnens utveckling.
   (Lärarnas Tidning)

   Förskoleverksamheten, fritidshemmen, skolan och vuxenutbildningen ska vara fri från kränkande behandling. 
I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar. 
   Det är absolut förbjudet för vuxna i förskola eller skola att kränka elever. Personalen är däremot skyldig 
att skapa en trygg skolmiljö. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder. 
Exempelvis säga till eller visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas som kränkande 
behöver det inte vara det i lagens mening.
   Enligt skollagen har huvudmannen följande ansvar:
   - Efter den 1 juli 2011 se till att anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 10 § iakttas.
   - Utreda uppgifter om kränkande behandling.
   - Vidta åtgärder för att förhindra att kränkningar sker i framtiden.

   Sedan den 1 juli 2011 är en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev eller ett barn anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan skyldig att anmäla detta till rektorn/förskolechefen.
   En rektor/förskolechef som får kännedom om att en elev eller ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla det till huvudmannen.
   Anmälningsskyldigheten omfattar alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för krän-
kande behandling. Det ska med andra ord inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den 
anmäls till rektorn/förskolechefen eller huvudmannen.
   (Barn- och elevombudet)

   Landets kommuner ignorerar ofta larm om farliga lekplatser. Vid fyra av tio lekplatser har besiktningsmän 
anmärkt på allvarliga säkerhetsbrister – som ett år senare fortfarande inte är åtgärdade.
   Dagens Nyheter har slumpmässigt valt ut 500 lekplatser i landet och granskat de två senaste besiktningspro-
tokollen. Det handlar om lekplatser på skolor, förskolor, i bostadsområden och på allmänna platser som till 
exempel parker.
   I den senaste besiktningen hade 223 av de 500 lekplatserna – 45  procent – allvarliga säkerhetsbrister som fun-
nits kvar i minst ett år. Trots att bristerna påtalats i före gående besiktningsprotokoll hade de alltså inte fi xats.
   - Om man har kännedom om säkerhetsbrister, men inte gör något så är det naturligtvis inte bra. Det är olyck-
ligt att man inte prioriterar barnens säkerhet, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket.
   Även ansvarige ministern ser allvarligt på bristerna:
   - Vi måste ta detta på största allvar och vi måste fundera på om vi bör vidta åtgärder från centralt håll, säger 
bostads minister Mehmet Kaplan.
   (Dagens Nyheter)



FSO inbjudet att delta i arbete kring smitta i förskolan

Visste du att...

Ur Läroplanen för förskolan LPFÖ 98

FSO öppnar kontor i Stockholm

Nästa FSO-Nytt kommer den 14 november!

   Förskolor är en viktig arena för folkhälsa. Varje förskolebarn drabbas i genomsnitt
av 6-9 förkylningar per år; sjukfrånvaro hos personalen ligger på 10 procent och samhället
betalar närmare 5 miljarder kronor per år i ersättning till föräldrar som är hemma från
jobbet med sjuka barn.
   Smitta inte mitt barn är ett projekt som sätter fi ngret på hälsoriskerna samt samhällskon-
sekvenserna av infektionsspridning på förskolor.
   Syftet med projektet är att omsätta lagar, regler, kunskaper och positiva erfarenheter till 
verklighet och säkerställa att bara god hälsa ska smitta av sig på svenska förskolor. Smitta 
inte mitt barn startade hösten 2013 i Leksands kommun med projektet ”Friskare barn i Leksand”. De positiva 
resultaten presenterades och diskuterades på ett seminarium följt av en debatt, under politikerveckan i Alme-
dalen i juli 2014. Detta har väckt stort intresse bland politiker, vårdexperter, media och allmänhet.
   Arbetet går nu vidare med en workshop, crowdsourcing, med syfte att få en helhetssyn på problemet samt ett 
brett förslag på alternativa lösningar. Målet är att efter diskussionerna, där FSO:s vd Mimmi von Troil är inbju-
den att delta, få fram en rad konkreta förslag och handfasta råd som publiceras i form av en e-bok.
   - Jag är glad och stolt över att FSO har bjudits in att vara med vid den här samlingen av kloka människor. Det 
är ett angeläget syfte och förskolorna spelar en viktig roll i att minska smittspridningen hos våra minsta barn, 
säger Mimmi von Troil.

   ...du som är arbetsgivare enligt Arbetsmiljöförordningen är skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket om 
någon i arbetet har råkat ut för en allvarlig olycka eller dödsolycka? Du ska även anmäla om det inträffat ett 
allvarligare tillbud, dvs en händelse som skulle ha kunnat leda till en svår personskada. En arbetsgivare som får 
kännedom om en arbetsskada ska omedelbart också anmäla skadan till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska 
även samråda med arbetsplatsens skyddsombud om arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av anmälan.
   Du anmäler arbetsskada enklast till webbplatsen anmalarbetsskada.se. Hemsidan är ett samarbete mellan 
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Din anmälan görs här till bägge myndigheterna samtidigt.

   I början av november fl yttar FSO:s regionkontor in i kontorslokaler i centrala Stockholm. Adressen blir Klara 
Södra kyrkogata 1, ett kvarter från Centralstationen.
   - Vi har fått så många nya medlemmar i Stockholm att vi känner att det är rätt tid att etablera oss “på riktigt” 
även i Stockholm, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Sedan tidigare har FSO kontor i Göteborg (huvudkontor) och Örebro. Kontoret i Stockholm blir alltså FSO:s 
tredje, och hyrs av arbetsgivarföreningen KFO.
   - Vi har ju sedan länge ett nära samarbete med KFO och på det här sättet kommer vi varandra ännu närmare, 
säger Mimmi.
   Det är i första hand rådgivaren Catarina Ranäng som kommer att arbeta i det nya Stockholmskontoret.

   Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksam-
heten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas.


