
De allra minsta barnen är framtiden
 - på arbetsmarknaden!

Frågor och svar

  30 januari 2015

   Vill man vara säker på att få ett jobb i framtiden ska man satsa på en utbildning till förskollärare. Bara i 
Stockholms län saknas det i dag 4.000 förskollärare, om sex år räknar man med att den siffran har fördubblats. 
Högskoleverkets prognos visar att det år 2030 kommer att saknas 20.000 förskollärare i Sverige.
   Häromveckan kom en rapport från Arbetsförmedlingen som visar att en av yrkesgrupperna med störst brist på 
sökande på fem och tio års sikt är förskollärare.
   Utbildningar fi nns, och jobb kommer det alltså att fi nnas, men det största problemet är att antalet sökande till 
förskollärarutbildningarna är för lågt.

   - FSO ser med oro på den stora bristen på förskollärare både nu och i framtiden. Det 
är hög tid att förenkla valideringsprocessen så att fl er med lång yrkeserfarenhet från 
förskolan kan bli förskollärare. Det är också hög tid att fundera om förskollärare ska 
vara förskolechefer (något som många kommuner kräver, dock utan lagstöd). Från 
FSO:s sida ser vi positivt på en validering av förskolechefer utifrån det uppdrag som 
fi nns angivet i skollagen och läroplanen. En sådan utveckling skulle frigöra fl er för-

skollärare som blir tillgängliga i verksamheterna samtidigt som administrativa och ledningsuppgifter sköts av 
exempelvis en person med barnskötarutbildning, lång erfarenhet och en påbyggnadsutbildning som motsvarar 
ställda krav i lagar och förordningar, säger Mimmi von Troil, vd för FSO. 

   Kan man sätta upp mål för vad barn ska kunna i förskolan?

   Nej, det kan man inte. Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som 
anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den önskade kvalitetsutveck-
lingen i verksamheten. Den innehåller däremot inga mål för vad enskilda barn ska 
ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det fi nns inte heller fastställda 
normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns 
lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller 
jämföra barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten 
med barnen.
   Förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt 
och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara 
möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas 
och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
   (Skolverket)

Arkivbild



Skaffa lösenord till FSO:s hemsida

FSO-dagen nästan fulltecknad!

   FSO bytte till ett säkrare och bättre lösenordssys-
tem förra året, men fortfarande är ni många som inte 
har fått era nya inloggningsuppgifter. För att få detta 
måste du kontakta FSO:s kansli via e-postadressen 
info@ffso.se och uppge förskolans medlemsnummer 
(ett femisffi rigt nummer som du hittar på årsfaktu-
ran) och en giltig e-postadress till förskolan. Det ska
helst inte vara en personlig adress, utan en som till-
hör förskolan, till exempel info@forskolansnamn.se 
eller forskolechef@forskolansnamn.se.
   Inom ett par dagar svarar vi med de nya uppgifter-
na. Du får då ett automatgenererat lösenord, som du 
kan byta via inloggningssidan.
   Branschrekommendationer, checklistor och ramav-
tal är en del av det som du som medlem har tillgång 
till 
- men först när du har fått inloggningsuppgifter! 
Skriv genast till info@ffso.se och begär dina. Varje 
förskola får en inloggning.

   Det återstår nu bara ett litet fåtal platser till seminariedelen av årets FSO-dagen 
på Hotell Scandic Crown i Göteborg den 17 april. Närmare 250 medlemmar har 
redan anmält sig för att ta del av de många intressanta och spännande seminarier 
som FSO erbjuder.
   När taket på 250 anmälda är nått kommer vi bara att kunna ta emot anmälningar 
till en kölista för eventuella återbudsplatser.
   Till er som redan har anmält er och har era platser klara kommer vi inom kort 
att skicka ut en anmälningslista till de olika seminarierna, så att vi kan fördela det 
stora antalet besökare på ett bra och effektivt sätt.
   Notera att alla FSO-medlemmar har rätt att delta vid förmiddagens årsmötesför-
handlingar. Till denna kommer en särskild kallelse att skickas ut. Taket på 250 
besökare gäller alltså endast eftermiddagens seminariepass samt lunch, eftermid-
dagskaffe och kvällens avslutande mingel.
   Anmälan till FSO-dagen görs till fsodagen@ffso.se.

Från lunchen vid förra årets FSO-dagen.



FSO har tröttnat på kommuner som struntar i lagen

Har ni koll på ert ansvar?

Ny förskolechefsutbildning på gång

Nästa FSO-Nytt kommer den 13 februari!

   Det handlar helt enkelt om likhet inför lagen. Barn i fria förskolor blir allt oftare satta på undantag, och ofta 
agerar kommunerna som att man anser att barn i fria förskolor är mindre värda än barnen i de kommunala för-
skolorna. 
   Sedan 2010 har kraven på förskolan skärpts i många led. Det är tuffare krav på huvudmännen, det är mera 
omfattande krav på dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på alla nivåer, och mycket mer.
Kommunerna har fortfarande tillsynsansvar för fria förskolor och är inte sena med att ingripa med beslut om 
förelägganden, viten och hot om återkallelse av godkännande om inte den fria förskolan lever upp till lagens 
krav och i många fall även kommunens egna mål. Det senare trots att tillsyn endast får ske utifrån nationella 
mål, lagar och förordningar. Med det sagt kan man tycka att kommunerna skulle vara noga med att sopa rent 
framför egen dörr innan man stänger eller hotar att stänga fria förskolor. Men så är det inte.
   Ett av de viktigaste kommunala besluten för FSO:s medlemmar är beslutet om bidrag. Skollagen säger att 
bidraget ska:
   - fördelas på samma grunder som resurser till kommunens egna förskolor.
   - bygga på kommunens (eller beslutande nämnds) totala kostnader.
   - administrationstillägg och momskompensation ska utgå.

   Skolförordningen förtydligar i fl era stycken skollagen när det gäller hur bidraget till fria förskolor ska beräk-
nas. Av förordningen framgår också att beslut om bidrag ska fattas senast den 31 december för kommande 
verksamhetsår. Det är detta allt fl er kommuner nonchalerar. Raden av kommuner som på ren svenska ”skiter i” 
att besluta om bidrag för fria förskolor innan årsskiftet blir bara längre och längre. Nu har FSO tröttnat på att 
medlemmarnas rättigheter åsidosätts så fl agrant och har hittills i år JO-anmält två kommuner. 
   FSO kommer att inleda en kartläggning av samtliga kommuner i Sverige för att få klart besked när beslut om 
bidrag till fria förskolor fattas.
   - Vi vet redan att några kommuner inte kommer att fatta beslut förrän i mars. Det är fullständigt oacceptabelt. 
säger Mimmi von Troil, vd på FSO, Fria förskolor. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund 
för en JO-anmälan mot varje kommun som bryter mot förordningen, men FSO har också för avsikt att uppvakta 
regeringen och peka på att ”lika villkors-principen” i stora delar av landet är endast en illusion.

   Vet ni vad som gäller? Vet ni vilka lagar ni måste följa som ansvariga för en fri förskola? FSO erbjuder 
en unik kurs i huvudmannaansvar och styrelskunskap - en MÅSTE-kurs för dig som är eller kommer att bli 
styrelseledamot i en enskild förskola. 
   Skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Denna kväll 
reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda förskolor. 
Vi går igenom andra lagar som styr förskolan, PuL, Livsmedelslagen, Socialtjänstlagen med fl era. 
   Vi berör ansvarsfrågor kring styrelseledamöter, medlemmar och förskolans personal. Vi tittar närmare på de-
legationsbeslut, målstyrning och årshjul för styrelsearbetet. 
   Kursen skräddarsys för varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. Vi ser 
gärna att så många som möjligt från huvudmannen kan delta i utbildningen.

   För mer information och anmälan, maila till utbildning@ffso.se.

   Planeringen pågår för fullt för nästa befattningsutbildning för förskolechefer. Senast i slutet av mars kommer 
alla detaljer att vara klara, men vi kan redan nu berätta att den kommer att hållas i Göteborg med start i slutet av 
september. För mer information och anmälan, maila till utbildning@ffso.se.


