
Nordmalings kommun fortsätter 
Bergslyan och Holken vann, men...

att trakassera de fria förskolorna

  12 december 2014

FN:s Barnkonvention
28 - Varje barn har rätt till utbildning.
       Grundskolan ska vara gratis.

   För ett par veckor sedan bestämde Högsta förvaltningsdomsto-
len att man inte skulle ta upp det överklagade ärendet om bidrag 
till förskolorna Bergslyan och Holken i Nordmalings kommun. 
Därmed gäller kammarrättens dom, vilken gav förskolorna rätt 
mot kommunen. Felet som kommunen gjorde var att när den 
egna förskoleverksamheten gick med underskott 2010 och 2011 
avskrev kommunfullmäktige underskottet för 2010 och re-
ducerade underskottet för 2011, utan att kompensera de fria för-
skolorna, trots att det tydligt är angivet i skollagen att så ska ske.
   Domstolens beslut innebär att kommunen nu snarast måste 
betala ut 221.491 kronor plus ränta till Holken och 552.690 kronor plus ränta till Bergslyan.

   Men Nordmalings kommun fortsätter att obstruera. Barn- och utbildningschefen Erik 
Lenne säger till tidningen Dagens Samhälle att det hade varit bra att få ett klargörande 
av hur underskott och överskott ska hanteras gentemot friskolorna.
   - Det är inte svårare än att läsa skollagen. Där står vad som gäller. Lika villkor mellan 
kommunal och fristående förskola, vilket innebär att de fristående förskolorna ska 
kompenseras för ökade kostnader i de kommunala, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Erik Lenne säger vidare att kommunen inte utan vidare tänker betala ut de samman-
lagt drygt 770.000 kronorna plus ränta som man har underlåtit att betala ut till Bergs-
lyan och Holken.
   - Vi ska naturligtvis följa domslutet, men det är ett jättejobb att gräva i 2010 och 2011 
års redovisningar.Mimmi von Troil

   Mimmi von Troil:
   - Nordmaling har gett maktfullkomligheten ett ansikte. Vi har skriftligen begärt att kommunen snarast betalar 
ut pengarna. Vägrar kommunen kan jag inte se det på ett annat sätt än att kommunen agerar ohederligt. Det är 
uppseendeväckade att förvaltningschefen tycker att det är jobbigt att granska årsredovisningar för att barnen på 
de fria förskolorna ska få de pengar de har rätt till. Om kommunen ändå inte betalar tvingas vi att återigen gå 
till förvaltningsrätten.



Citatet””

Håll koll på ditt bidrag!

Ny forskning om beröring

Titta på höstens SPSM-föreläsningar

   “Förskolans roll kan inte överskattas. Med rätt förutsättningar tar lärandet stora språng just under förskole-
åren. Det är viktigt för barnen men också för samhället. Av alla utbildningsinsatser som en stat kan göra är det 
de som görs under förskoleåren som ger bäst avkastning. Det borde politikerna ta till sig av och inse värdet av 
tidiga satsningar.”
   Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets nyvalda ordförande till tidningen Förskolan

   Kommunerna är enligt skolförordningen skyldiga att fatta beslut om bidrag för kommande verksamhetsår. 
Beslutet ska fattas senast den 31 december. I skolförordningen står också att kommunerna är skyldiga att redo-
visa på vilka grunder bidragen har beräknats.
   Om du som fristående förskola är tveksam till om bidraget är korrekt, så har du möjlighet att få det prövat i en 
förvaltningsdomstol. Du måste dock överklaga kommunens beslut inom tre veckor från det att du har delgivits 
beslutet.
   Om du har några frågor om ditt bidrag, kontakta gärna Mimmi von Troil via mail: mimmi.von.troil@ffso.se.

   Tre forskare vid Linnéuniversitetet och Karlstads univer-
sitet har från Vetenskapsrådet fått drygt fyra miljoner för ett 
forskningsprojekt om beröring av barn i förskolan.
   - Vi vill undersöka hur förskolan och förskollärarutbild-
ningen hanterar och diskuterar beröring mellan pedagoger 
och barn. Beröring är viktigt för barnet, men beröring är 
också kopplat till övergrepp. Beröring är både positivt och 
negativt, säger projektledaren Maria Hedlin till SVT.
   I studien som ska pågå under tre års tid ska enkäter och 
intervjuer göras med förskollärarstudenter, förskollärare och 
förskolechefer.
   I projektet medverkar också Caroline Johansson, lektor i 
psykologi på Linnéuniversitetet, och Magnus Åberg, lektor i 
genusvetenskap på Karlstads universitet.
   - Det är välbelagt att fysisk närhet och kontakt är viktigt för barns välbefi nnande. Samtidigt pekar studier på 
att lärare kan dra sig för, eller känna oro kring, de fysiska aspekterna av arbetet. Vi är därför intresserade av hur 
förskollärare förbereds i utbildningen på de fysiska och kroppsliga aspekterna av arbetet, och hur det arbetas 
med dessa frågor i förskolorna. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att öka förskollärares känsla av trygghet i 
arbetet, och därigenom också barns välbefi nnande, säger Magnus Åberg till Karlstads universitets hemsida.

   Vid Specialpedagogiska skolmyndighetens konferensserie i höstas om behov och möjligheter i förskolan 
träffades förskolechefer och övrig personal i förskolan. Konferenserna hölls på fem orter, Stockholm, Örebro, 
Malmö, Umeå och Göteborg.
   Tre föreläsningar från konferenserna fi nns nu att se på SPSM:s hemsida:
   - Engagemang i förskolan
   - Tillgänglighet i Danderyds förskolor
   - Tillgänglighet i Norrtälje kommun

   Du hittar fi lmerna genom att gå till:    http://bit.ly/1Bt7WOA



FSO-dagen 2015 slår alla rekord!

Alliansens budgetförslag om förskolan

   Nästa år fi rar FSO 20-årsjubileum, och det fi rar vi bland annat den 17 april 
2015, då det är dags för FSO-dagen igen. Redan nu kan du som är medlem eller 
samarbetspartner med FSO anmäla dig för att vara med! 
   Vi kan redan nu konstatera att fl er medlemmar än någonsin kommer att delta 
på FSO-dagens många aktiviteter, som börjar med ett inledningsanförande av 
förskoleforskaren Elisabeth Arnér och som följs av ett späckat program med in-
tressanta seminarier och möten med både FSO:s samarbetspartners och med dina 
kollegor från fria förskolor i hela landet.
   För bara 250 kronor plus moms får du förutom seminarierna också förmiddags-
kaffe, lunch, eftermiddagskaffe och vårt populära avslutningsmingel på kvällen.
   FSO-dagen kommer som vanligt att hållas på hotell Scandic Crown i Göteborg, 
och vi har utökat antalet platser för både besökare och samarbetspartners jämfört 
med tidigare år. Vi har i dag, fyra månader före, redan nästan 100 anmälda till de 
250 platser som fi nns. Se termometern intill.
   Gör som fl era andra redan har gjort: lägg in en planeringsdag den 17 april 2015, 
och ta med hela personalgruppen! Och kom ihåg: antalet platser är begränsat!
   För frågor och anmälan, maila till fsodagen@ffso.se. Och kom ihåg, om du an-
mäler fl era personer från din förskola behöver vi namn och e-postadresser till alla 
som anmäls!

   I och med att regeringens budgetförslag röstades ned i riksdagen blir det i stället Alliansens budget som kom-
mer att gälla tills vidare. Då kan det ju vara av intresse att vi granskar hur den kan komma att påverka för-
skolans värld.
   Alliansen vill, precis som regeringen, satsa på mindre barngrupper i förskolan. Man skriver att ”En viktig 
förutsättning för att förskolan ska klara sitt uppdrag är att barngrupperna, särskilt för de yngsta barnen, har en 
lämplig storlek och sammansättning”. FSO konstaterar att Alliansen här har valt att nästan ordagrant citera skol-
lagens 8:e kapitel, 8:e paragraf: ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.”
   Alliansen vill också – även detta i likhet med regeringen – satsa på en höjning av personalens kompetens.
   
   Alliansen föreslår i korthet detta:
   - att Skolinspektionens tillsyn över förskolan förstärks, med fokus på kvalitet och måluppfyllelse. Den nu-
varande tillsynen ska kompletteras med regelmässiga stickprov genom besök på ett antal förskolor i varje kom-
mun. 
   - att Skolinspektionen genomför en särskild treårig kvalitetsgranskning. Barngruppernas storlek ska särskilt 
analyseras. 
   - att storleken på barngrupperna i förskolan minskas genom ett prestationsbaserat stöd till de huvudmän som 
har små barngrupper eller som minskar storleken på stora barngrupper. 
   - att antalet platser på förskollärarutbildningen permanent ökas. 
   - en förlängning av förskolelyftet till och med 2018, med inriktning mot bl.a. naturvetenskap och teknik samt 
modersmål och fl erspråkighet. 
   - ett förskolechefslyft 2015-2018 för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i förskolan. 

   Utöver dessa förslag vill Alliansen också skapa ett måltidslyft för förskolan och äldreomsorgen, och man vill 
att förskolan ska vara en giftfri miljö, både vad gäller mat och andra produkter.  



Nästa FSO-Nytt (årets första) kommer den 16 januari!

God Jul
Glada Helger

och
 Gott Nytt År!
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