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   Barnskötare och förskollärare tillhör yrkesgrupperna som har störst andel sjukfrånvaro. Det visar Försäkrings-
kassans statistik för 2014.
   Barnskötare hade 171 sjukdagar per 1.000 försäkrade och förskollärarna hade 160 sjukdagar.
   Den vanligaste diagnosen för sjukfallen var “psykisk sjukdom”, i vilken bland annat utbrändhet och utmatt-
ningssyndrom ingår.

   - Det här visar den höga press som förskolan är utsatt för. I den här statistiken går 
det inte att utläsa, men historiskt sett har antalet sjukdagar på de fria förskolorna 
varit avsevärt lägre än på de kommunala. Nu ökar trycket på kommunerna att lägga 
mer pengar på förskolan, så att barnens lärande och säkerhet aldrig riskeras på 
grund av höga sjuktal hos pedagogerna. Fria förskolors möjlighet att påverka detta 
ekonomiskt är minimalt, eftersom man är helt beroende av kommunernas genom-
snittskostnader för de bidrag man får, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

   FSO Fria förskolor har anmält Kristianstads kommun till Skolinspektionen för godtycke i hanteringen av till-
ståndsgivningen för nya fria förskolor i kommunen. Bland annat har barn- och utbildningsnämnden ställt olika 
krav på olika sökande huvudmän när det gäller andelen förskollärare i de olika förskolorna. Vidare anser FSO 
att Kristianstads kommun ställer krav som inte har stöd i skollagen.
   När tre privata huvudmän söker tillstånd för att starta fria förskolor i Kristianstads kommun ställer kommunen 
särskilda krav på en av dem som inte ställs på de andra två. En av huvudmännen får tillstånd att öppna under 
förutsättning att man har godkända lokaler, en viss bemanning och en viss personaltäthet. De övriga två sökan-
de huvudmännen godkänns med det enda villkoret att lokalerna är godkända.
   - Huvudmannen för en av förskolorna har under en längre tid varit i konfl ikt med Kristianstads kommun om 
kommunens krav på bemanning, och nu när huvudmannen vill öppna ytterligare en förskola ställer kommunen 
särskilda krav på denna som inte ställs på andra nya huvudmän. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och abso-
lut inte i överensstämmelse med skollagen. Därför anmäler vi nu Kristianstads kommun till Skolinspektionen, 
säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil.
   FSO vill också att Skolinspektionen granskar Kristianstads kommun för att kommunen, som är både till-
ståndsgivare och tillsynsmyndighet, ställer krav på en viss andel legitimerade förskollärare hos fristående 
huvudmän, och då hänvisar till att man i den egna verksamheten har motsvarande formell kompetens. Dock 
har Kristianstads kommun, systematiskt under fl era år, anställt ”obehöriga förskollärare”, ett begrepp som inte 
formellt existerar och som inte har stöd i skollagen.
   FSO har också JO-anmält Kristianstads kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att med utlämnande av 
allmänna handlingar som berör kommunens hantering av och bidragsbeslut till Simförskolan Sally.



Debattartikel:

Föräldrakooperativen hotas av utredning

Notera FSO-dagen 2016 i almanackan!

   Den statliga Ägarprövningsutredningen föreslår i sitt betänkande att kommunerna ska godkänna fria förskolor 
utifrån bland annat styrelsens erfarenhet och ekonomisk hållbarhet. 
   FSO Fria förskolor är allvarligt oroat över att utredningens förslag kommer att tvinga framförallt föräldra-
kooperativen till svårigheter. I många kommuner fi nns ett stort antal fria förskolor som kan komma att drabbas, 
och i värsta fall läggas ned, om utredningens förslag blir verklighet.
   Utredningens föreslag att:
   1. kommunens tjänstemän ska godkänna huvudmannen utifrån exempelvis erfarenhet kan medföra att kom-
munala tjänstemän underkänner en styrelse som är vald av medlemmarna i ett föräldrakooperativ. I grunden 
innebär detta en allvarlig inskränkning i den demokratiska föreningsfriheten så som vi känner den i Sverige. 
Kooperativen kommer också att belastas hårdare ekonomiskt än exempelvis aktiebolag.
   2. kommunen ges rätt att avslå ett godkännande om en huvudman (eg styrelsen på ett föräldrakooperativ) 
saknar erfarenhet av liknande verksamhet. Om kommunen har denna möjlighet till att underkänna ett koopera-
tiv måste föräldrakooperativen medges ett undantag så att de kan säkerställa att de i styrelsen har personer med 
erfarenhet av förskoleverksamhet. 
I sin tur innebär detta att det blir svårt för lokala föräldrainitiativ att starta en förskola på en ort om kommunen 
väljer att lägga ner den kommunala förskolan, något som sker i allt större omfattning i vårt avlånga land. 
   3. det ska fi nnas krav på ekonomisk hållbarhet hotar också lokala föräldrainitiativ. Om kommunen har dömt 
ut en förskola som oekonomisk blir det svårt, för att inte säga omöjligt, för föräldrarna att bevisa motsatsen. 
Särskilt svårt blir det om kommunen dessutom kopplar på punkten 2 ovan. 

   Det är bra att det ställs höga krav på fria förskolor, både på deras verksamhet och deras huvudmän. Det är 
däremot besvärande att det inte någonstans fi nns krav på formell kunskap hos kommunerna som är tillsynsmyn-
dighet. FSO:s medlemmar välkomnar tillsyn men kan inte alltid förutsätta att den sker på ett kompetent, opar-
tiskt och rättssäkert sätt, något som tyvärr FSO av erfarenhet kan intyga. Barn på fria förskolor är värda bättre, 
oavsett var de bor i landet. 
   De idéburna förskolorna förtjänar klara spelregler och en opartisk granskning av sin verksamhet. FSO:s med-
lemmar har rätt att kräva att fokus vid en tillsyn ligger på hur verksamheten arbetar utifrån läroplanens inten-
tioner, inte på om man uppfyller kommunens egna mål. Eftersom riksdagen har stiftat en nationell skollag med 
nationella mål som ska gälla för alla barn för att garantera en likvärdig förskola, anser FSO att det är rimligt 
att den statliga Skolinspektionen därmed tar över ansvaret för godkännande av fria förskolor och tillsyn av alla 
förskolor i Sverige.
   Frågan är om regeringen anser att kooperativen är framtidens delaktiga, sociala företag i civilsamhället? Eller 
har de spelat ut sin roll?

   Mimmi von Troil, vd
   FSO Fria förskolor

   Planeringen är nu i full gång för nästa års FSO-dagen, 
som vi har prickat in i kalendern till den 15 april 2016. 
Så planera in en planeringsdag denna dag, som i likhet 
med årets FSO-dagen kommer att innehålla många 
spännande och intressanta föreläsningar, god mat och 
möten med både förskolepersonal, huvudmän och 
företagare som erbjuder fördelaktiga priser på varor och 
tjänster.
   Efter sommaren kommer vi att börja ta emot anmäl-
ningar, men - som sagt - bocka redan nu av den 15 april 
2016 för FSO-dagen!



Viktigt att säkra tillgången

Tydligare övergång från förskola

Datum för höstens chefskonferenser

En frisk start i livet  -  Pottor, antibiotika
och hygien en del av förskolebarnens vardag

Inbjudan till temadag under Hygien-veckan

   Sverige står inför en förväntad brist på behöriga lärare och förskollärare. Huvudmän, rektorer och förskole-
chefer behöver arbeta mer strategiskt för att säkra tillgången till behörig personal. Det visar Skolinspektionens 
granskning.
   - De som i första hand drabbas av bristen på behöriga lärare och förskollärare är barnen och eleverna. Det är 
deras undervisning, rätt till en god utbildning och inte minst rättssäkra betyg som riskeras, säger Gabriel Brand-
ström, tillförordnad enhetschef på Skolinspektionens analys- och statistikavdelning, och fortätter:
   - Även om prognoser pekar på en absolut brist på lärare och förskollärare, kan huvudmän, rektorer och för-
skolechefer inte ducka för problemen med motivet att det är svårt att hitta tillräcklig och rätt kompetens. Varje 
nivå i skolans styrkedja måste ta sitt ansvar för att säkra kompetensförsörjningen. Staten på nationell nivå och 
varje huvudman på lokal nivå.
   Läs mer här: http://bit.ly/1MHuCwG
   (Skolinspektionen)

   Förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll ska bli tydligare. Dessutom behöver det bli tydligare 
hur övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem ska gå till.
   Den 15 januari fi ck Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till ändringar i läroplanen. De nya 
texterna i läroplanen som beskriver förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll blir två nya avsnitt i 
läroplanen. Den 1 juni lämnade Skolverket sin delredovisning till regeringen.
   För att se till att texterna blir tydliga, begripliga och relevanta kommer det att vara möjligt för allmänheten att 
lämna synpunkter på texterna via en webbenkät under perioden 28 augusti till 8 september. Därefter kommer 
förslaget att skickas på remiss till fl era myndigheter, kommuner och organisationer under perioden 15 septem-
ber till 13 oktober. Skolverket redovisar sitt slutgiltiga förslag den 30 november 2015.
Arbets- och referensgrupper.
   Skolverket har satt samman två arbetsgrupper och två referensgrupper för fritidshem respektive förskoleklass 
och övergångar. I grupperna ingår verksamma lärare och förskollärare, samt forskare. Ytterligare en referens-
grupp som utgörs av ämnesdidaktiker ger synpunkter ur ett språkutvecklande, naturvetenskapligt, matematiskt, 
samhällsvetenskapligt och praktiskt-estetiskt perspektiv. Skolverket har även haft samråd med ett fl ertal myn-
digheter och organisationer.
   (Skolverket)

   FSO:s uppskattade konferenser för förskolechefer fortsätter naturligtvis efter sommaren. Följande preliminära 
datum är satta för höstens chefskonferenser:

Stockholm:     Örebro:  Karlstad:    Kristianstad Göteborg:
10 september (personaldrivna)  22 september 17 november    15 oktober  16 september
11 september (föräldrakooperativ)        8 december
11 november (personaldrivna)  Gävle:  Norrköping:    Umeå:
12 november (föräldrakooperativ) 6 oktober 18 november    24 november (heldag)

Tid: Onsdagen den 16 september 09.15-16.00.  Kostnad: 200 kr
Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket i Göteborg.  Gå hit för anmälan: http://bit.ly/1J6cDlR
  Hygienveckan arrangeras för femte året i rad av Västra Götalandsregionen.



Nästa FSO-Nytt kommer den 14 augusti!

önskar FSO-kanslietönskar FSO-kansliet

      GLAD      GLAD
SOMMAR!SOMMAR!

Carl Larsson, Karin vid stranden, Akvarell, 1908


