
Ansvaret för tillsyn kan ändras

Mellis-smoothie med banan och kvarg

  13 februari 2015

   Utred om tillsynen av fristående förskolor kan fl yttas från kommunerna till Skolinspektionen. Det föreslår 
Ägarprövningsutredningen i sitt slutbetänkande. 
   I dag ligger ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fritidshem på kommu-
nerna. Ägarprövningsutredningen föreslår att en ny utredning får i uppdrag att undersöka om Skolinspektionen 
ska ta över ansvaret.
   – Det fi nns synpunkter på att kommuner har en negativ inställning till vissa fristående förskolor för att det 
råder en konkurrenssituation med de egna förskolorna. Det är en anledning till att vi tycker att man bör titta 
närmare på frågan, säger ägarprövningsutredaren Cristina Eriksson Stephanson. 
   Dessutom har en rapport från Skolinspektionen visat att det fi nns brister i tillsynen i många kommuner. Ägar-
prövningsutredningen anser att bedömningen skulle kunna bli mer likvärdig och effektiv om Skolinspektionen 
tog över.
   (Lärarnas Nyheter)

   - Ägarprövningsutredningens förslag att fl ytta tillsynen av fristående 
förskolor till Skolinspektionen är glädjande. Detta är en fråga som FSO har 
drivit sedan många år tillbaka. När staten beslutar om vilka mål verksam-
heten ska leva upp till är det inte bara rimligt utan också självklart att staten, 
genom Skolinspektionen, utvärderar och har tillsynsansvaret. Det handlar 
om lika villkor för alla, oavsett huvudman och det handlar om en grundläg-
gande rättstrygghet för alla barn. I dag synas de kommunala förskolorna vart 
femte år, och då endast på förvaltningsnivå. Fria förskolor granskas i vissa 
kommuner varje år, i andra kommuner aldrig. Tillsynen som kommunerna 
genomför utgår sällan endast från de nationella målen utan man använder 

egna lokal mål, egna enkäter och måttstockar för att bedriva tillsyn. I många fall är tillsynsrapporterna oerhört 
godtyckliga, baserade på ansvarig kommunal tjänstemans egna åsikter. Det fi nns i dag inte heller något kompe-
tenskrav på den som utför tillsynen på fria förskolor, bara det i sig är anmärkningsvärt och oroande. Därför ser 
FSO det som oerhört viktigt att regeringen skyndsamt överför tillsynsansvaret för fria förskolor till Skolinspek-
tionen, kommenterar FSO:s vd Mimmi von Troil.

   2 dl naturell kvarg och rivet citronskal från en halv citron 
   100 g frysta hallon, blåbär och jordgubbar 
   1 banan 
   Mjölk 
   Mixa kvargen och bären. Späd med mjölk till önskad tjocklek.
   (Förskoleforum)



Frågor och svar

Fullspikat på FSO-dagen

   Kan en förskola ha enbart barnskötare?

   Nej, huvudmännen ska i undervisningen i förskolan använda utbildade förskollärare*. Förskollärarna ansvarar 
för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen.
   Utöver förskollärare får det fi nnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveck-
ling och lärande främjas. Det kan vara personal med annan utbildning och erfarenhet, t.ex. barnskötare, som 
bidrar med sin kompetens till barnens omsorg, utveckling och lärande. Barnskötare är en viktig personalgrupp 
i förskolan och de kommer även i framtiden att komplettera förskollärarna och ha betydelse för förskolornas 
verksamhet. Även bild-, drama- och musikpedagoger samt personer med samma modersmål som barn med an-
nat modersmål än svenska kan tillföra särskild kompetens.
   Riktlinjerna i läroplanen för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar, dels det ansvar som vilar 
på var och en i arbetslaget i förskolan. I läroplanen anges att förskolechefen är chef för "förskollärare, barn-
skötare och övrig personal".

   - 2 kap. 13-14 §§ skollagen (2010:800)
   - 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2 Mål och riktlinjer och 2.7 Förskole-
chefens ansvar
   - Propositionen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165), sid. 263

   Ska barn i förskolan ha individuella utvecklingsplaner?

   Nej, det fi nns inte några sådana bestämmelser för förskolan. Förskollärare ansvarar för att varje barns ut-
veckling 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 läropla-
nens mål och intentioner.

   - 1998 års läroplan för förskolan (Lpfö 98) (SKOLFS 2010:35), Avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och 
utveckling.
   (Skolverket)                            * Förskollärare ska vara utbildade och legitimerade, FSO:s kommentar

   Drygt två månader före FSO-dagen den 17 april är alla platser till eftermiddagens 
seminarier uppbokade.
   - Intresset är och har varit fantastiskt, och trots att vi ökade på till 250 platser till 
årets FSO-dagen har de redan tagit slut, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Fler medlemmar än någonsin kommer alltså att delta på FSO-dagens många akti-
viteter, som börjar med ett inledningsanförande av förskoleforskaren Elisabeth Arnér 
och som följs av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, som kommer 
att tala om kränkningar i förskolan. De följs i sin tur av ett späckat program med in-
tressanta seminarier och möten med både FSO:s samarbetspartners och med kollegor 
från fria förskolor i hela landet.
   På FSO:s hemsida kan du på de lösenordsskyddade sidorna läsa mer om vilka 
seminarier som kommer att fi nnas. Inom kort kommer alla som har anmält sig att få 
ett mail där ni får teckna er för vilka seminarier ni vill delta i.
   Eftersom de garanterade platserna är slut kan vi nu endast erbjuda köplatser till 
eventuella återbud. Skicka din intresseanmälan till fsodagen@ffso.se så sätts du upp 
på en kölista.   



Aktuella chefskonferenser

Lagtext har skärpts

   FSO:s uppskattade konferenser för förskolechefer fortsätter. Följande konferenser ligger närmast i tiden:

Stockholm 10 mars – Förskolechefer i personaldrivna förskolor
Stockholm 11 mars – Förskolechefer anställda i andra former
Plats: FSO:s Stockholmskontor, Klara Södra Kyrkogata 1, vån. 8
Tid: kl 9.00-12.00 båda dagarna
Tema: Chefens utmaningar
14 platser/dag, anmälan senast 3 mars

Örebro 17 mars 
Plats: FSO:s Örebrokontor, Forskarvägen 1 (NetCity), 1 tr
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
8 platser, anmälan senast 3 mars

Göteborg 31 mars
Plats: Previa i Nordstan, Nils Ericssongatan 17
Tid: kl 13.00-16.00
Tema: Chefens utmaningar
30 platser, anmälan senast 4 mars

   Skicka anmälan till ledning@ffso.se

   Socialtjänstlagens första kapitel, som berör kravet på anmälan om misstanke om barn som far illa, uppdatera-
des vid årsskiftet. Den nya lagtexten ser ut så här:

   1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
   1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
   2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, social-
tjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
   3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
   4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör 
barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

   De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i 
hemmet.
   Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna social-
nämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.
   Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. 
Lag (2014:761).
   Samma som tidigare:
   1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämn-
den. Lag (2012:776).

   Har du några frågor kring denna lagtext? Ring FSO 031-309 90 10.



Timein ny FSO-samarbetspartner

Har du fått besked om bidraget?

Prejudicerande dom för förskolor

För dig som vill lära dig mer

Nästa FSO-Nytt kommer den 27 februari!

   FSO har skrivit ett samarbetsavtal med företaget 
Timein, som levererar möbler och leksaker. Time-
in har ett brett sortiment av unika och smarta 
möbler med härliga färger. Alla möbler är målade 
och lackade med miljövänliga färger, och de 
erbjuder också ett brett sortiment av tyst och mjuk 
lek i syfte att skapa en tystare miljö.
   Leksakerna och möblerna håller mycket hög kvalitet och har självklart alla i dag gällande certifi kat av vad 
som gäller för kemikalier i.
   För mer information och rabattsatser vid köp från Timein, se ramavtalen på FSO:s hemsida. 

   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 redovisa på vilka grunder bidragen har beräknats.
   Om du som fristående förskola är tveksam till om bidraget är kor-
rekt, 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.

   Det började med att högsta förvaltningsdomstolen i november 2014 avgjorde att ett beslut om att “undanröja 
ett kommunalt underskott” ska betraktas som en extra medelstilldelning och att de fria förskolorna ska kom-
penseras med motsvarande belopp per barn.
   Nu går kammarrätten i Jönköping ännu längre. I en dom i början av februari menar kammarrätten att fyra 
fristående gymnasieskolor ska kompenseras för de kommunala gymnasiernas underskott. De kommunala gym-
nasierna hade gått back under en följd av år och det fanns inte någon redovisning av när eller hur underskotten 
skulle regleras. Kammarrätten menar därför att underskotten i praktiken har fungerat som tillskott i de kommu-
nala verksamheterna.
   Även om domen avser gymnasieskolor så gäller principen om reglering av underskott och kompensation till 
fristående huvudman även fria förskolor. FSO tycker det är glädjande att det i två prejudicerande domstolsut-
slag tydligt framgår att det är lika villkor som ska gälla, precis som skollagen föreskriver. 

   Skolverket har tagit fram fyra fi lmer där du kanlära dig mer om skollagen och den förtydligade läroplanen för 
förskolan.
   Du kan välja att se fi lmerna som fyra kortfi lmer eller som en sammanhängande fi lm. Filmerna kan laddas ned 
eller ses streamade för snabbt eller långsamt bredband. Du kan dessutom välja att se fi lmerna på YouTube.

   Du hittar fi lmerna här: http://bit.ly/1DJEqEj


