
Utbildning om företagande?

Nya avtalsnummer

Chefskonferenser under hösten

  28 augusti 2015

   Du vet väl att du som driver en fri förskola faktiskt är egen företagare?
   Skulle det vara av intresse för dig att genom FSO gå en specialutbildning om marknadsföring, varumärke och 
kundfokus för att ytterligare skärpa din kunskap och medvetenhet och i workshopformat med både teoretiska 
och praktiska pass få verktyg som du kan applicera i din vardag och på sikt förbättra din verksamhet?
   Maila utbildning@ffso.se och gör en icke bindande intresseanmälan.
   Om tillräckligt många är intresserade kan FSO under senhösten erbjuda just den här utbildningen i företagan-
de för fria förskolor.

   FSO har bytt alla avtalsnummer med samtliga samarbetspartners.
   Detta har vi tvingats till på grund av att vi dessvärre har fått kännedom om att ett stort antal förskolor har 
beställt varor och tjänster via FSO:s avtal utan att vara medlemmar i FSO.
   För att du i fortsättningen ska kunna handla via våra avtal måste du gå in på de lösenordsskyddade sidorna på 
FSO:s hemsida och ta fram de nya avtalsnumren.
   FSO:s avtal är till för att du som medlem ska ha stor nytta av ditt medlemskap i FSO-familjen. Förskolor som 
utnyttjar FSO:s avtal utan att vara medlemmar åker snålskjuts på din serviceavgift. Därför byter vi avtalsnum-
mer för att värna dig som medlem i FSO.

   FSO:s uppskattade och välbesökta konferenser för förskolechefer fortsätter under hösten. Nedan följer de 
platser och datum som är klara (med reservation för ev ändringar).

   Stockholm     11 september kl 9-12    Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Göteborg       16 september kl 13-16  Tema: "Mångfald i förskolan” 
   Karlstad         17 september kl13-16   Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Gävle                6 oktober     kl 13-16   Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Örebro           21 oktober    kl 13-16   Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Kristianstad   22 oktober    kl 13-16   Tema: “Mångfald i förskolan”
   Stockholm   11 o 12 november kl 9-12    Tema: Ej bestämt
   Östergötland  18 november kl 13-16  Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Umeå             24 november  Heldag    Innehåll ej bestämt
   Göteborg           8 december Tid ej bestämd   Tema: Ej bestämt

   Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen. 



Kommunens ansvar att granska förskolor
Debattartikel, publicerad i Kristianstadsbladet 18 augusti

FSO inbjudet till samråd om barngruppernas storlek

   Den 13 augusti publicerade Kristianstadsbladet en nyhetsar-
tikel angående FSO Fria förskolors anmälan mot Kristianstads 
kommun till Skolinspektionen.
   I artikeln uttalar sig Kenth Olsson, chef på barn- och utbild-
ningsförvaltningen, och i artikeln citeras Kristianstads kom-
muns svar till Skolinspektionen: Kommunen skriver i sin tur 
i sitt yttrande att den anser det anmärkningsvärt att FSO och 
dess medlemmar uppvisar ovilja att bemanna med den kvalitet 
som bidraget medger.
   FSO vill med skärpa bemöta ett sådant påstående. Varken FSO 
eller dess medlemmar anser att en låg andel förskollärare är något 
att sträva efter. Både föreningen och alla de idéburna förskolor som 
ingår i FSO-familjen är varma tillskyndare av en hög kompetens, 
då man är mer än väl medvetna om att detta är en garanti för en god 
kvalitet i verksamheten och därför till gagn för barnens lärande.
   Däremot är det oerhört viktigt att inte fokusera ensidigt på andelen 
högskoleutbildade legitimerade förskollärare, utan att se till hela 

Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor.

arbetslagets samlade kompetens, kunskap och erfarenhet, något som också framhålls av Sonja Sheridan och 
Ingrid Pramling, framstående pedagoger och forskare på området (Barns tidiga lärande – en tvärsnittsstudie om 
förskolan som miljö för barns lärande, Göteborgs universitet).
   Det är Kristianstads kommuns ansvar som tillsynsmyndighet att granska samtliga fristående förskolor i kom-
munen för att försäkra sig om att dessa lever upp till de krav som defi nieras i både skollag och läroplan. Att 
basera sin granskning och tillståndsgivning på ett så trubbigt mått som andelen utbildade legitimerade förskol-
lärare och deras tjänstgöringsgrad är ett oerhört trubbigt mått. Av Sheridan/Pramlings studie framgår att det är 
långt mycket mer som är avgörande för om en förskola håller en god kvalitet.
   Kristianstads kommuns krav på legitimerade förskollärare är än mer märkligt då kommunen själv, under fl era 
års tid, i omfattande grad anställt obehöriga förskollärare, ett begrepp som formellt inte ens existerar. Antingen 
är man behörig och har då legitimation, eller så är man inte behörig och kan då inte heller betraktas som för-
skollärare.
   Betänk en jämförelse med sjukvården där man i landstinget skulle anställa obehöriga läkare på sina egna 
vårdcentraler och samtidigt kräva att privata vårdcentraler anställer behöriga läkare. Självklart ska alla läkare 
eller förskollärare vara behöriga och ha legitimation, oavsett vem som är arbetsgivare.
   Det är beklagligt att vi har hamnat i ett anmälningsärende till Skolinspektionen. Men jag vill understryka att 
bidraget som fria förskolor får från kommunen bygger på Kristianstads egna kostnader, och en obehörig för-
skollärare har naturligtvis inte lika hög lön som sina behöriga kollegor.
   Till syvende och sist hade detta aldrig blivit föremål för vare sig anmälan eller tidningsartiklar om Kris-
tianstads kommun hade ställt samma krav på personalens kompetens, oavsett om det rör sig om fristående eller 
sina egna kommunala förskolor.
   Mimmi von Troil, vd
   FSO Fria förskolor

   Skolverket har av regeringen fått ett uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. 
Riktmärke ska införas i kommentar till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet med utgångspunkt i främst pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning.
   FSO är en av sex organisationer och förbund som har bjudits in till Skolverkets samråd i början av september.



"Ingenting kan vara mera fel!"
Replik, publicerad i Kristianstadsbladet 26 augusti

Fel blev rätt, tack vare FSO!

Nästa FSO-Nytt kommer den 11 september!

   Kenth Olsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, svarade på FSO:s ursprungliga artikel 
den 18 augusti.
   Svar till Kenth Olsson "Tilldelas resurser på samma grunder", 22/8.
   Kenth Olsson skriver i sin replik att bidraget som de fristående förskolorna får utgår från samma grunder som 
de kommunala förskolorna och därmed har Kristianstads kommun rätt att kräva att exempelvis föräldrakoopera-
tiven har exakt samma kompetensfördelning på sin personal som kommunen har. Ingenting kan vara mera fel! 
Bidraget till en fristående förskola ska grunda sig på kommunens kostnader för motsvarande verksamhet. Så 
säger skollagen.
   Däremot säger varken skollagen eller förarbetena att den fristående huvudmannen ska kopiera kommunens 
organisationsform. Tvärtom!
   I förarbetena till skollagen understryker regering och riksdag att "En önskvärd effekt av ökad målstyrning 
är minskad detaljreglering och ökad frihet för skolor och huvudmän att organisera sin verksamhet." Skollagen 
benämns också i propositionen som en lag för kunskap, valfrihet och trygghet. Den valfriheten innefattar inte 
endast vårdnadshavares rätt att välja förskola/skola utan också varje huvudmans rätt att välja den organisa-
tionsform som bäst tillvaratar personalgruppens kompetens så att uppdraget utifrån läroplanen uppfylls. När 
det gäller ledning och ansvar av förskolan/skolan förtydligar regering och riksdag detta ytterligare i proposi-
tionen; "Huvudmannen ska ha fortsatt frihet att organisera verksamheten på det sätt som bäst passar de lokala 
förutsättningarna."
   Det är intressant att Kenth Olsson så ivrigt hänvisar till skollagen samtidigt som Kristianstads kommun up-
penbarligen bryter mot denna lag genom att anställa "obehöriga förskollärare". Sedan 2011 är det lagstiftat att 
endast den som innehar legitimation är behörig att undervisa och får därmed tillsvidareanställas som förskol-
lärare. Begreppet "obehörig förskollärare" som används av Kristianstads kommun återfi nns varken i lagens 
skrivning eller i dess förarbeten. Vi kan göra en enkel jämförelse med skolans värld. Endast om du innehar 
legitimation får du sätta betyg, oaktat om du har en färdig examen i aktuellt ämne. Utan legitimation är man 
obehörig och får inte räknas som förskollärare eller lärare.
   Det fi nns ett snällare sätt att se på Kristianstads kommuns användning av "obehöriga förskollärare" och det är 
att kommunen som huvudman har rätt att själv organisera sin verksamhet på det sätt som fi nns angivet i förar-
betena till skollagen och därmed har man också rätt att anställa "obehöriga förskollärare". Då uppstår naturligt-
vis frågan varför Kristianstads kommun anser sig ha rätt att själva fatta beslut om sin egen verksamhet och dess 
organisation samtidigt som man förbjuder fristående huvudmän just den lagstadgade rätten?
   Mimmi von Troil, vd
   FSO Fria förskolor

   FSO genomför sedan en tid en stor undersökning där landets alla kommuner får besvara ett antal frågor kring 
bidragen till de fria förskolorna, och hur bídragen hanteras och beslutas. En av frågorna gav ett oväntat, men 
inte desto mindre mycket glädjande, resultat när det damp ned i FSO:s e-postlåda häromdagen.
   På frågan “Vid delgivning till huvudmännen, ges då även information kring om hur kommunens beslut kan 
överklagas?” fi ck FSO svaret “Nej, inte i samband med att de får information om beslutat peng/bidrag; den /
budgeten kan inte överklagas. Vid en check med kollegor som skickar ut den ekonomiska informationen/
besluten om peng/bidrag (som baseras på antalet barn inskrivna i deras verksamhet) och som månadsvis skickas 
till de enskilda huvudmännen så tycks det inte som att vi informerar om att de kan överklaga detta i enlighet 
kap 28 5§ punkt 2. Har nu pratat med kollega som delger våra fristående besluten/informationen om ersättning 
varje månad -  fortsättningsvis kommer de nu att få den informationen!”
   Följande tillägg fanns också att läsa: “Med anledning av fråga 5 i ditt mail fi ck vi nu möjligheten att upptäcka 
och styra upp något vi inte hade koll på/inte gjorde som vi borde gjort/har skyldighet att göra!“
   Bravo, Tyresö kommun!


