
FSO vinner tvister åt medlemmar

   6 november 2015

   FSO har nyligen vunnit två juridiska processer som ombud för medlems-
förskolor på olika håll i landet.
   För förskolorna Begslyan och Holken i Nordmaling gällde tvisten med 
kommunen att förskolorna själva ville administrera sin kö till respektive 
förskola, något som kommunen dock sa nej till. FSO överklagade kommu-
nens beslut till förvaltningsrätten. Innan rätten kunde avkunna dom ändrade 
sig dock kommunen efter att ha studerat gällande lagtexter; “Då kommunen 
vid en genomgång av gällande författningsbestämmelser konstaterat att det 
saknas rättsliga grunder för att neka de fristående förskolornas rätt till att på 
egen hand administrera och fördela sina egna förskoleplatser medger kom-
munen att beslutet upphävs.” Grattis Bergslyan och Holken!

   I Kristianstads kommun gällde tvisten i botten andelen förskollärare hos 
Simförskolan Sally. Kommunen utfärdade ett föreläggande mot förskolan 
för att man ansåg att Sally hade för få förskollärare, och trots att Skolinspek-
tionen underkände föreläggandet använde kommunen det som förevändning 
för att vägra ersätta Simförskolan Sally för de barn som fanns inskrivna i 
verksamheten från 1 mars till 31augusti.

   Med hjälp av FSO överklagade Sally beslutet om att inte få pengar till förvaltningsrätten i Malmö som valde 
att avslå överklagandet med motiveringen att man förutsatte att Kristianstad kommun inte hade lägre andel för-
skollärare i sin egen verksamhet. Förvaltningsrätten undersökte dock inte om så var fallet.
   Sally och FSO överklagade då till kammarrätten i Göteborg som biföll överklagan. Kammarrätten framhåller i 
sin dom att 
- det är ostridigt att barnen har vistats på förskolan
- förskolan har därmed principiellt rätt till bidrag
- skollagen innehällar inga bestämmelser om och i så fall under vilka förutsättningar rätten till bidrag kan 
villkoras
- en kommun får som tillsynsmyndighet förelägga en fristående förskola att fullgöra sina skyldigheter
- däremot fi nns det ingen bestämmelse som ger kommunen rätt att villkora ersättningen av att ett föreläggande 
följs
- Sally fi ck 340.000 utbetalt av Kristianstads kommun.
   Grattis Simförskolan Sally!

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller 
någon annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!

   Maila till info@ffso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.ffso.se.



Checklista för arbetsmiljö

Skolinspektionen granskar förskolan

Höstens resterande chefskonferenser

   Arbetsmiljöverket har tagit fram checklistor för 
olika arbetsplatser, bland annat för förskolan. Den 
här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljö-
frågor som kan förekomma på en förskola. Använd 
den gärna i samband med en arbetsmiljöundersök-
ning/skyddsrond. Ladda ned checklistan här:

                  http://bit.ly/1P4ikSn

   Nu satsar Skolinspektionen på att granska kvaliteten i förskolan. Under tre år besöker myndigheten ett stort 
antal förskolor på uppdrag av regeringen. Syftet är att uppmärksamma viktiga områden som ansvariga kommu-
ner och enskilda huvudmän måste utveckla. Granskningen kommer även ge exempel på förutsättningar och 
arbetssätt i förskolan som leder till god kvalitet. 
   - Granskningen ska ytterst bidra till att alla barn på förskolan erbjuds en god pedagogisk verksamhet, som 
stimulerar och utmanar – samtidigt som de vistas i en trygg miljö och får en god omsorg, säger Helén Ängmo, 
tf generaldirektör, Skolinspektionen.
   För några år sedan stärktes förskolans pedagogiska uppdrag. Enligt läroplanen ska förskolan lägga grunden 
för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan är 
numera en egen skolform och utgör därför det första steget i skolväsendet.
   - Nu fokuserar vi mer på förskolan, utifrån ett nytt uppdrag vi fått av regeringen, säger Helén Ängmo. Som 
inspektionsmyndighet har vi en unik möjlighet att bygga ny kunskap, samtidigt som vi besöker många verksam-
heter och granskar hur de fungerar.
   Granskningen genomförs i fl era delprojekt och behandlar olika aspekter av kvalitet i förskolans verksamhet. 
De fl esta delprojekt innebär att inspektörer besöker förskolor. Varje förskola och huvudman får sedan ett beslut 
om viktiga utvecklingsområden där förskolan behöver förbättra sitt arbete. 
   Skolinspektionen gör också en enkät med föräldrar med barn i förskolan. Enkäten går ut under oktober-
november 2015 till vårdnadshavare för cirka 38 000 barn i 800 förskolor. Frågorna handlar bland annat om 
trygghet och omsorg, förskolans arbete med värdegrunden och barns infl ytande, utveckling och lärande, samt 
vårdnadshavares uppfattning om den information de får från förskolan om sitt barn.
   (Skolinspektionen)

   Som förskolechef hos någon av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regio-
nala 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. Här är preliminära datum för höstens reste-
rande konferenser: 

Norrköping    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: "Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!"
Stockholm       9  december kl 13-16             Tema: "Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!"

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



Boka in 15 april 2016!

FSO-partner stöder syriska barn

   Den 15 april 2016 arrangeras FSO-dagen för fjärde gången. Det blir en heldag på hotell Scandic Crown i 
Göteborg med årsmöte, många intressanta seminarier, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe och det avslu-
tande traditionella minglet på kvällen – och allt för bara 350 kronor plus moms per person!
   Är du anställd eller huvudman vid en fri förskola som är medlem i FSO Fria förskolor ska du naturligtvis 
snarast möjligt anmäla dig för att försäkra dig om en plats vid vårens stora begivenhet. 
   Program:
09.00-10.30 Registrering
10.30-11.30 Årsmöte
11.30-12.15 Lunch 1
12.15-13.00 Lunch 2
13.00-13.45 Inledningsanförande
14.00-14.45 - Seminariepass A
15.15-16.00 - Seminariepass B
16.30-17.15 - Avslutningsanförande
17.30- Mingel

Bland seminarierna märks:
   I seminarieprogrammet märks: 
   - Elisabeth Arnér, Örebro universitet - Barns sökande efter kunskap, en fråga om demokrati.
   - Karin Engdahl, Umeå universitet - Den pedagogiska utemiljön.
   - Alexandra Lindén, specialpedagog - Barns rätt till lärande oavsett förutsättningar.
   - Annelie Lindeberg, ICF-coach - Hur påverkas barn i en stressfylld lärmiljö?
   - Anna-Lena Dahlquist, VåRö förskola - Mångfald i förskolan, resan från ett språk till åtta.
   - Kerstin Wernberg Appelström, Universeum - Skapande teknik i förskolan.
   - Peter Sparrfors, KFO - Arbetsgivaransvaret.
   - David Lega - Inspiration och underhållning som avslutning på dagen.

   Dessutom får du möjlighet att träffa fl era av FSO:s samarbetspartners, som visar upp sina varor och tjänster.
   Alldeles nytt för i år är Rikskonferensen för förskolechefer, som arrangeras dagen före FSO-dagen, alltså tors-
dagen den 14 april. Observera att du som är förskolechef och vill gå på både Rikskonferensen och FSO-dagen 
får 100 kronor rabatt.
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrumspriser på hotell Scandic Crown.
   Boka in den 15 april 2016 i din almanacka!           Anmäl dig via e-post till: fsodagen@ffso.se

   FSO:s samarbetspartner i försäkringsfrågor, 
Söderberg & Partners, har beslutat att gå in med 4 
miljoner kronor i ett projekt för att syriska barn ska 
få fortsätta gå i skola. 
   Tillsammans med barnrättsorganisationen Rädda 
Barnen ingår Söderberg & Partners i ett projekt där 
målet är att syriska barn ska få fortsätta gå i skolan. 
Detta innebär på kort sikt att syriska barn i belägrade 
områden får vistas i en trygg miljö.  De får också 
hjälp att bearbeta traumatiska upplevelser med hjälp 
av vuxna. Donationen om 4 miljoner kronor från 
Söderberg & Partners kommer det närmaste året att 
hjälpa ca 4.500 barn med deras skolgång och når på 
så sätt även ca 9.000 föräldrar. Bild: Söderberg & Partners



Nästa FSO-Nytt kommer den 20 november!

Stor brist på förskollärare

Varannan förskola saknar planering mot stress

   Det råder brist på förskollärare i 70 procent av Sveriges kommuner, visar en granskning som Dagens Nyheter 
har gjort.
   - Vi får rapporter om att föräldrar uppmanas att hålla barnen hemma, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarför-
bundets ordförande till DN.
   DN:s granskning visar att 70 procent av kommunerna har brist, eller kommande brist på förskollärare. Bland 
de kommuner som svarat att det inte råder någon brist kommenterar fl era att kommande års pensionsavgångar 
kan bli svåra att hantera.
   Dessutom har 53 procent av kommunerna problem med vakanser eller tvingas anställa outbildad personal för 
att fylla upp platserna.
   Hela artikeln: http://www.dn.se/nyheter/sverige/stor-brist-nar-larare-fl yr-forskolorna/

   Över hälften av de försko-
lor som har inspekterats i 
Arbetsmiljöverkets kampanj 
med sikte på ohälsosam stress, 
brister i att kartlägga risker 
och upprätta handlingsplaner 
för att minska påfrestningarna 
för personalen. Det visar re-
sultaten av en landsomfattande 
inspektionskampanj som Ar-
betsmiljöverket har genomfört 
i höst.
   - Det är allvarligt att många 
arbetsgivare inte jobbar mer 
aktivt med att förebygga stress 
med tanke på att ohälsan ökar 
stadigt inom det här området, 
säger Britt-Marie Henriksson, 
projektledare för den EU-initi-
erade kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress.
   Totalt inspekterades 1.600 arbetsplatser och 55 procent fi ck krav på åtgärder av Arbetsmiljöverket. De vanli-
gaste bristerna är att arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt och bedömt riskerna för att förebygga arbetsrela-
terad stress. Vanliga stressorsaker hos förskolepersonalen är att det inte fi nns tid att möta de stora behov som 
kan fi nnas hos både barn och föräldrar, personalbrist samt buller.
   (Arbetsmiljöverket)

Foto: Arbetsmiljöverket


