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   Den statliga Ägarprövningsutredningen har läm-
nat sitt slutbetänkande ”Krav på privata aktörer i 
välfärden”. Förslagen i utredningen hotar föräldrako-
operativen och riskerar att skjuta ett grundskott mot 
den fundamentala demokratiska rätt som ekonomiska 
föreningar (föräldrakooperativ) har att själva välja sin 
styrelse.
   När skollagen kom var en av de bärande principerna 
att lika villkor skulle gälla, oavsett skolform och oav-
sett huvudman. Ägarprövningsutredningen föreslår 
ganska betydande avsteg från denna grundprincip med 
omfattande krav på kompetens och ekonomisk lång-
siktighet på fria förskolor och där inga sådana krav 
ställs på kommunerna som offentliga huvudmän och 
bidragsgivare.
   Ägarprövningsutredningen vill också ge kommuner-
na rätt att pröva om ägare och ledning av en fri för-
skola har tillräcklig erfarenhet av att driva verksamhe-
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ten. Ett sådant krav är fullständigt orimligt om man är det minsta insatt i hur föräldrakooperativa förskolor 
drivs. Förslaget från utredningen kan innebära att kommunala tjänstemän ges rätten att underkänna hela eller 
delar av den styrelse som föräldrarna på kooperativet valt. Hela grunden för lagen om ekonomiska föreningar, 
medlemmarnas demokratiskt fattade beslut, ska i framtiden vara beroende av kommunala tjänstemäns bedöm-
ningar. 
   FSO Fria förskolor anser att innan man överhuvudtaget diskuterar sådana genomgripande förändringar som 
ägarprövningsutredningen förslår måste man först utreda möjligheten att överför ansvaret för godkännande och 
tillsyn av fria förskolor till Skolinspektionen. Kommunsverige har haft närmare 30 år på sig att visa om man 
klarar av att skilja på rollerna som tillsynsmyndighet och som huvudman för egna förskolor. Dessvärre kan FSO 
konstatera att alldeles för många kommuner inte klarar den distinktionen.
   - På många områden ger Ägarprövningsutredningen förslag till förändringar som i grunden strider mot lika 
villkors-principen, som ju är bärande för skollagen. Utredningen vill ställa långt mer omfattande ekonomiska 
och kompetenskrav på fristående huvudmän utan att ställa motsvarande krav på offentliga huvudmän. Jag oroas 
särskilt över den gransknings- och beslutsrätt som kommer att ges till kommunala tjänstemän att godkänna 
demokratiskt valda styrelser i föräldrakooperativ, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Eko-Fröet Årets kooperativ

Maxtaxan höjs den 1 juli

   Förskolan Eko-Fröet i Härnösand har utsetts 
till Årets kooperativ 2015 i Västernorrland av 
organisationen Coompanion Västernorrland.
   Eko-Fröet, som är medlem i FSO, fi ck ut-
märkelsen för sitt långvariga arbete för ekologisk 
och social hållbarhet.
   - Jag är väldigt glad över att vi blev Årets ko-
operativ och att vi härmed har chansen att kvali-
fi cera oss till nästa "rond", Årets kooperativ i 
Sverige. Vi hoppas självklart att utmärkelsen kan 
bidra till att uppmärksamma och lyfta föräldrako-
operativa förskolor i Härnösand, oberoende om 
det är Fröet eller något av de andra kooperativen 
i stan, för att få fl era familjer intresserade av att 
vara delaktiga i barnens vardag på förskolan, 
säger Eko-Fröets ordförande Christine Sprinzl.

Markus Dahlberg och Christine Sprinzl från Eko-Fröet med utmärkelsen 
Årets kooperativ 2015 i Västernorrland.

Coompanions motivering:   

   Föräldrakooperativet Eko-Fröet har upprätthållit och utvecklat den vi-känsla som inleddes 
av de första eldsjälarna vid verksamhetsstarten 1981. Barn och vuxna arbetar utifrån

ekologisk hållbarhet och pedagogiken bygger på att alla tar hänsyn till varandra och miljön. 
Den värdegrund som funnits från starten har visat sig hållbar och utvecklat verksamheten.

   Föreningen är ett renodlat föräldrakooperativ där verksamheten är alla medlemmars
ansvar. Genom medlemmarnas praktiska medverkan har de kooperativa principerna om 
delaktighet och demokrati blivit ett kvalitetsmärke. Hög personalbemanning, långvariga 

anställningar och barnens trivsel är bevis på social hållbarhet.

   En försiktig men stabil ökning av omsättningen med vinster som används i verksamheten 
är ett bevis på kooperativets ekonomiska hållbarhet.

Ett stort grattis från FSO Fria förskolor till utmärkelsen!

   Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 juli 2015. Det innebär att exempelvis 
den högsta avgiftsnivån höjs från 1260 kronor till 1287 kronor. Se tabellen för den nya maxtaxan.



Stora barngrupper påverkar
förskollärarnas arbetssätt

Ett litet tack...

Nästa FSO-Nytt kommer den 19 juni!

   Kraven på förskolans pedagogiska verksamhet har förstärkts de senaste 
åren samtidigt som gruppstorlekarna varierar mellan kommunerna. Av 
en stor undersökning vid Göteborgs universitet framgår att förskollärare 
väljer bort vissa önskvärda teman och arbetssätt när gruppen upplevs 
eller bedöms som för stor.
   I den aktuella undersökningen har förskollärare vid nästan 700 förskol-
or i 46 kommuner besvarat en enkät. 24 förskollärare vid tolv förskolor 
har dessutom intervjuats. Resultaten visar att antalet barn har betydelse 
för förskollärarnas arbetssätt. 
   - Av undersökningen framgår att förskollärarna ser många hinder 
med att organisera den stora barngruppen. Ett är att när antalet barn 
ökar i grupperna som helhet, får det som konsekvens att även de min-
dre grupperingar-na får ett större antal barn, något som anses försvåra 
arbetet enligt läroplanen, säger Pia Williams, professor vid institutionen 
för pedagogik, kommunikation och lärande, och en av forskarna bakom 
undersökningen. 
   Barn i behov av särskilt stöd och yngre barn innebär mer uppmärksam-
het och omsorg, något som sker på bekostnad av äldre barns intresse och 
möjligheter att lära i enlighet med läroplanen. Konsekvensen anges då 
bli att specifi kt innehåll som teknik och naturvetenskap, eller arbete med 

   Det här vackra hjärtat kom med posten till FSO härom veckan. Det visade sig 
vara ett tack från den senaste gruppen som gick FSO:s förskolechefsutbildning i 
Stockholm.
   - Det värmer in i hjärtat att vi får sådan uppskattning och naturligtvis sporrar 
det oss att jobba ännu hårdare med våra utbildningar i framtiden, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil.
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skapande innehåll, väljs bort.
   Oavsett gruppstorleken uttrycks önskemålet att förskollärare vill ha ett par barn färre i förskolegrupperna. En 
stor barngrupp ses i dag som ett hinder för att arbeta i linje med läroplanens intentioner, när målet är att i högre 
grad möta varje barn individuellt. Även i de åldersintegrerade grupperna visar studien att förskollärare strävar 
mot en uppdelning åldersvis mot mer homogena grupper. 
   - Därför är det viktigt att begrunda och fundera över vad verksamheten vinner respektive förlorar genom att 
organisera i åldersspecifi ka alternativt åldersintegrerade grupper, konstaterar professor Sonja Sheridan, en av de 
andra medverkande forskarna.
   (Källa: Göteborgs universitet)


