
Kristianstad ändrar sig
- tar bort personalkravet

Små barn har mycket att lära oss 
- om vi har tid att lyssna.

 25 september 2015

   Kristianstads kommun har efter en anmälan till Skolinspektionen gjort en kovändning när det gäller antalet 
förskollärare i fria förskolor.
   Den nystartande Naturförskolan Sally fi ck efter sin tillståndsansökan till kommunen krav på sig på att ha en 
viss andel förskollärare, något som FSO menar strider mot skollagen. Dessutom ställde kommunen olika krav 
till olika förskolor som sökte tillstånd. FSO Fria förskolor begärde därför i våras att Skolinspektionen skulle 
granska Kristianstads kommun utifrån principen om lika villkor.
  När Skolinspektionen begärde att Kristianstads kommun skulle ge sin syn på ärendet kom det överraskande 
beskedet att kommunen har gjort helt om och skrotar kravet på andelen förskollärare. Man hänvisar till att man 
har haft ett politiskt majoritetsskifte, och att den nya majoriteten har tolkat skollagen på ett annorlunda sätt än 
tidigare.
   Barn- och utbildningsnämnden kommer i fortsättningen inte att ställa upp precisa krav på bemanning i sam-
band med ansökan, utan kommer i stället att följa upp det vid kommande tillsyn.

   - Självklart är det glädjande med beskedet från Kristianstads kommun. 
Jag vill understryka att anledningen till att anmälan gjordes var att FSO 
och Kristianstads kommun hade två helt olika uppfattningar om vad som 
stod i skollagen. Då är det rimligt att ansvarig myndighet eller domstol får 
pröva saken. Skolinspektionen hänvisar också till en kammarrättsdom. I 
sin bedömning konstaterar kammarrätten att det i skollagen inte fi nns några 
bestämmelser om att rätten till bidrag får villkoras utifrån barngruppens 
storlek, personaltäthet eller personalgruppens kompetens. Kammarrätten 
konstaterar dock att det är huvudmannens ansvar att barngruppen har en 
lämplig storlek och sammansättning och att det också är huvudmannens 

ansvar att personaltätheten är tillräcklig och att personalen har tillräcklig kompetens. Domstolen menar därför 
att skollagen är tydlig i så mening att varje huvudman äger rätt att själv fatta beslut om resursprioriteringar för 
att nå bästa möjliga kvalitet i verksamheten. Sammanfattningsvis konstaterar kammarrätten att skollagen inte 
ger stöd för kommunerna att uppställa denna typ av villkor för att den fristående huvudmannen ska ha rätten till 
bidrag enligt skollagen. Domen innebär alltså att huvudmän för fria förskolor har samma rätt att göra resurs-
prioriteringar som kommunen gör i sina förskolor, säger FSO:s vd Mimmi von Troil i en kommentar.



När FSO griper in...

ALLA barn betalar lika mycket!

Inspirera till rollek

Glöm inte att boka in FSO-dagen 2016!

   När Karlstads kommun ville ordna bio för förskole-
barnen i stan tänkte man sig att ta 10 kronor betalt per 
barn i de kommunala förskolorna och 20 kronor för 
varje förskolebarn i de fria förskolorna.
   Många i de fria förskolorna i Karlstad reagerade på 
detta och FSO skickade därför en fråga till kommunen 
om det här verkligen är förenligt med kommunallagen, 
som säger att alla kommunens invånare ska behandlas 
lika.
   FSO kontaktades raskt av en representant för barn- 
och utbildningsförvaltningen i Karlstads kommun, 
som förklarade att det hela be-rodde på en "kommu-
nikationsmiss" mellan barn- och utbildningsförvalt-
ningen och kultur- och fritidsförvaltningen, och att 
"naturligtvis ska det kosta lika mycket, tio kronor, för 
alla förskolebarn i kommunen".

   Bra rollek är inte något som kommer av sig själv 
– det krävs rätt förutsättningar. Inspiratören Trude 
Bredeland ger tips och råd.
   - Det första rådet är kanske självklart, men glöms 
ofta bort: Fråga barnen! Vad vill de? Vad behöver 
de? Vad vill de leka? Jag garanterar att ni får mas-
sor av svar.
   I Norge är Trude Bredeland välkänd som förfat-
tare och skribent i förskoletidningen Verktøykasse, 
där hon har bidragit med material under många år. 
Trude har själv lång erfarenhet som förskollärare 
och driver inspirationsföretaget Fantasifantasten. 
Bland annat genom kursen ”Leklust – med rum för 
lek” har hon lyckats tända en ny gnista hos många 

   Du har väl inte glömt att boka in FSO-dagen i Göteborg den 15 april 2016? Det blir en heldag med årsmöte, 
många intressanta seminarier, lunch och ett avslutande mingel på kvällen – och allt för bara 350 kronor plus 
moms per person.
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrumspriser på Scandic Crown Hotell.
   Boka in den 15 april 2016 i din almanacka - och från den 1 oktober kan du anmäla dig för att vara med!

förskollärare i Norge.
   En av Trudes grundtankar är att barn ofta inspireras mer av ”riktiga” föremål än av plastleksaker.
   - Vill man inspirera till kökslek så fungerar riktigt porslin och riktiga kastruller mycket bättre än de av plast. 
Barnen föredrar alltid föremål av metall och trä om det fi nns tillgängligt. Det är inte heller nödvändigt att ordna 
ett dockrum eller en köksvrå, som många förskolor gör. Fyll hellre hyllorna med riktiga saker från köket så 
kommer leken igång.
   (forskoleforum.se)

Arkivbild



Lättare att få investeringslån

Nästa FSO-Nytt kommer den 9 oktober!

Höstens chefskonferenser
   Som förskolechef hos en av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regionala 
chefskonferenser som vi bjuder in till 1-2 gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika ämnen samt 
stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra.

   Konferenserna ingår i medlemskapet och kostar ingenting extra.

   Chefskonferenserna fortsätter naturligtvis i höst. Här är preliminära datum för höstens konferenser:

   Sandviken           6 oktober kl 13-16                Tema: ”Mångfald i förskolan”         Obs! Flyttad från Gävle!
   Örebro               21 oktober kl 13-16                Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Kristianstad       22 oktober kl 13-16                Tema: “Mångfald i förskolan”
   Stockholm         11 november kl 9-12              Tema: Ej bestämt
   Östergötland     18 november kl 13-16             Tema: ”Mångfald i förskolan”
   Umeå                24 november kl 9-16               Chefskonferens, information om FSO, “Den pedagogiska
                                                                             utemiljön”, föreläsning av Karin Engdahl, Umeå universitet
   Göteborg            8 december Tid ej bestämd    Tema: Ej bestämt

   Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen.            OBS! Föranmälan krävs!

   För anmälan och mer information, maila ledning@ffso.se.

   Vi bjuder på kaffe/te/vatten och fi ka. Meddela om behov av specialkost.

   Antalet platser är begränsat. Träffarna ingår i ert medlemskap i FSO och är kostnadsfria. Dock är anmälan 
bindande och debitering om 500 kronor utgår om ni uteblir utan anledning. Platsen kan överlåtas till kollega.

   Vill du att vi lägger en konferens i din stad? Hör av dig till ledning@ffso.se.

   Idéburna förskolor skapar arbetstillfällen och bidrar till samhällsutvecklingen. Men för många idéburna för-
skolor är det svårt att få tillgång till kapital på samma sätt som de stora koncernerna. Själva ägarformen ekono-
misk förening möts inte alltid med god vilja hos bankerna.
   Numera fi nns en organisation som heter Mikrofonden som har till uppgift att stödja bland annat föreningar, 
kooperativ, sociala företag, stiftelser och samfund. Genom Mikrofondens samarbete med bland annat Ekoban-
ken, JAK, Almi fi nns tillgång till kapital och anpassade fi nansiella lösningar. Det kan exempelvis handla om 
kreditgarantier för hyreskontrakt eller garantier för banklån/kontokrediter.
   Mikrofonden samarbetar med Coompanion i respektive län, och kan därmed även erbjuda kostnadsfri råd-
givning kring fi nansiering. Det ska understrykas att detta inte är några pengar förskolan kan ”få” utan att det 
handlar  om garantier vid ett lån,vilket därmed minskar kravet på borgen på ledamöterna i styrelser, därmed 
minskar den personliga risken.

För idéburna förskolor i Göteborg kan FSO-Nytt glädjande meddela att garantierna är kostnadsfria då Göte-
borgs stad satsar fem miljoner kronor. 

   För mera information:
Göteborg - kontakta Jan Svensson, jan.svensson@coompanion.se, 
eller sök din lokala kontakt på www.mikrofonden.se


