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   FSO Fria förskolor rekommenderar sina medlemmar att i bokföringen byta till brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 
juni i stället för det som är vanligast, kalenderår. Anledningen till denna rekommendation är att alltför många 
kommuner bryter mot skolförordningens krav om bidragsbeslut senast den 31 december inför kommande 
verksamhetsår. 
   Skolförordningen trädde i kraft 2011 och reglerar bland annat hur bidragen till fristående förskolor ska beräk-
nas, betalas ut och framför allt när kommunen senast ska fatta beslut. Med tanke på den bärande principen om 
lika villkor är det anmärkningsvärt att så många kommuner inte beslutar om bidrag till fristående förskolor 
samtidigt som man fastställer budgeten för de egna kommunala förskolorna. 
   - Det känns oerhört märkligt att lämna denna rekommendation till FSO:s medlemmar med tanke på att den 
beror på att kommuner inte kan följa lagar och förordningar, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
   FSO har vid fl era tillfällen JO-anmält kommuner för beslut som har fattats för sent, något som JO även har 
kritiserat kommunerna för. Problemet är att det inte händer något, det blir inga förbättringar. Trots att JO tydligt 
har uttalat kritik bröt 76 kommuner mot skolförordningen och förmådde inte besluta om bidrag till fristående 
förskolor innan årsskiftet 2014/2015. Många kommuner försvarar sin oförmåga att följa förordningen med 
att man har en dialog med de fristående förskolorna. Denna dialog betyder av två skäl absolut ingenting, dels 
är det endast kommunens beslut som gäller, dels ändras ofta den tjänstemannabudget som presenteras för de 
fristående förskolorna. 
   - För att förskolorna ska ha rimliga möjligheter att planera sin verksamhet rekommenderar vi från och med 
nu brutet räkenskapsår. Det innebär att intäkterna de första sex månaderna är kända. Därmed får förskolorna en 
något bättre möjlighet att planera verksamheten så att barnen på fristående förskolor inte behöver avstå utfl yk-
ter eller annat extra under vårterminen bara för att deras hemkommun inte kan följa gällande lagstiftning, säger 
Mimmi.
   FSO genomförde tidigare i år en undersökning av samtliga Sveriges kommuner. Undersökningens resultat är 
nedslående. Alltför många kommuner bryter mot skolförordningens krav på beslut i rätt tid och oroväckande 
många följer inte förvaltningslagens krav på delgivning och information om hur man överklagar.
   Antal kommuner som inte beslutade om bidragen i tid, men skickade med besvärshänvisning: 56
   Antal kommuner som inte beslutade om bidragen i tid, och inte skickade med besvärshänvisning: 17
   Antal kommuner som inte beslutade om bidragen i tid, och inte vet om de skickade med besvärshänvisning: 4
   Detta innebär att 26,6 procent av landets kommuner inte fattade beslut om bidragen i tid, och bröt 
därmed mot lagen.

   Ny branschrekommendation från FSO Fria förskolor:
   FSO rekommenderar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni. Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. 
Med hänvisning till att så många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående förskolor ger 
ett brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i förskolans ekonomiska arbete. An-
mälan om brutet räkenskapsår görs till Skatteverket.



Nästan 100.000 besök på hemsidan!

Värdegrund i förskolan

Skynda skynda om du vill gå på FSO-dagen!

   I december för två år sedan invigde FSO sin nya hem-
sida. Sedan dess har vi fått nära 100.000 besök på startsi-
dan, och totalt över 321.000 visningar av samtliga sidor på 
hemsidan.
   - Det är oerhört imponerande för en så liten organisation 
som vi ändå är, att vår hemsida lockar så många besökare, 
säger Christopher Buchholz, informationsansvarig på FSO.
   Vi har de senaste månaderna sett ett ökat intresse för att 
ta del av de sidor som innehåller våra ramavtal, och som 
bara är åtkomliga genom att logga in på hemsidan.
   - Fortfarande är det ändå rätt många medlemmar som 
inte har begärt inloggningsuppgifter, så jag hoppas att den 
besökssiffran ökar rejält framöver, säger Christopher.
   För att få inloggningsuppgifter ska du som är medlem 
maila till e-postadressen info@ffso.se och uppge medlems-
nummer (hittas på årsfakturan) och en giltig e-postadress till förskolan. Det ska inte vara en personlig adress, 
utan en som tillhör förskolan, till exempel info@forskolansnamn.se eller forskolechef@forskolansnamn.se. 
Inom ett par dagar svarar vi med de nya uppgifterna. Du får då ett automatgenererat lösenord, som du kan byta 
via inloggningssidan.

   Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill 
vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och infl ytande och samtidigt utveckla 
demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och refl ektionsförmåga.
   De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som 
vårt demokratiska samhälle vilar på.
   Värdegrunden omfattar
     • människolivets okränkbarhet
     • individens frihet och integritet
     • alla människors lika värde
     • jämställdhet mellan könen
     • solidaritet mellan människor
   
   Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans 
egenvärde och vår gemensamma miljö.                     (Skolverket)

   Trycket är extremt hårt för att få platser på FSO-dagen den 15 april 
nästa år, och återigen ser vi ut att slå rekord i deltagande. Redan 
nu, fyra månader innan, är det nästan helt fullbokat. Bara ett 50-tal 
platser återstår, så du som är FSO-medlem och har tänkt dig att gå 
på FSO-dagen och inte ännu har bokat - snabba på! Först till kvarn 
är det som gäller, och den som inte bokar nu riskerar att missa nästa 
års FSO-höjdpunkt. Lika stort intresse är det för Rikskonferensen för 
förskolechefer den 14 april, alltså dagen före FSO-dagen. Här åter-
står det bara knappt tio platser, och det är samma princip som gäller 
här - först till kvarn.
      Anmälan till bägge evenemangen görs till mailadressen 
                                       fsodagen@ffso.se.



Två 5-åringar rymde från förskolan 
- ville köpa exklusiv sportbil

Fortkörning vid förskola

   Två femåriga pojkar i den ryska staden Magnitogorsk 
vid ryska Uralbergen grävde sig nyligen med hjälp av 
spadar ut från sin förskola. De två pojkarna vandrade 
sedan iväg till en bilsalong två kilometer bort för att 
köpa en Jaguar.
   För den kvinnliga säljaren av lyxbilen förklarade de 
att de inte hade några pengar, och hon gav dem då i stäl-
let skjuts till till en polisstation i närheten.
   Regionens inrikesministerium bekräftar händelsen, 
men tillägger att man inte har några fl er detaljer.
   Förskoleavdelningen i regionen agerade desto snab-
bare och hårdare och gav den tillförordnade förskolech-
efen omedelbart sparken.
   - Det här är en mycket allvarlig händelse, konstaterar 
chefen för avdelningen, Olga Denisenko.

   Vid vägen som går in till höger på bilden ligger en förskola. Trots tydliga skyltar om hastighetsgränsen 30 
km/h förbi förskolan i Mariestad körde över 5.000 bilförare för fort när NTF, Nationalföreningen för Trafi k-
säkerhetens Främjande, mätte hastigheten under förra veckan. 500 av bilförarna hade förlorat körkorten om det 
hade varit polisen som mätte.
   NTF mätte mellan klockan 07 och 17, måndag till fredag med följande nedslående resultat:
   • 77 procent av förarna körde för fort. Det motsvarar 5 477 fordon.
   • 500 av förarna körde över 50 km/h och hade förlorat körkorten om det varit polisen som mätt hastigheten.
   • Medelhastigheterna var 38 km/h åt ena hållet och 35 km/h åt andra hållet.
   • Den bil som körde fortast passerade i 76 km/h.
   
   Resultatet av fartmätningen är skrämmande, men Torbjörn Forsell, verksamhetschef på NTF är inte förvånad.
   - Nej. Det här är nog ganska vanligt förekommande vid de här platserna. Det är en attityd som folk har.
   - Om man kör på ett barn i 30 kilometer per timma så klarar sig åtta, nio barn av tio. Kör du på ett barn i 50 
kan man räkna med att åtta, nio av dem dör, säger Forsell.
   (Sveriges Radio P4 Skaraborg)

Bild: Google Maps



Låt alla barn vara med på Luciafi randet

Ny skräddarsydd utbildning

Nästa FSO-Nytt kommer den 18 december!

   Det drar sig mot Lucia, och en av de 
högtider som innebär fl est fototillfällen 
i förskolan. De fl esta föräldrar, och inte 
minst far- och morföräldrar, vill se och 
fotografera sina små lucior, pepparkaks-
gubbar och -gummor och stjärngossar, och 
varför inte fi lma Luciatåget där det drar 
fram genom förskolan med dess skönsång 
och kanske en och annan snubbling på de 
långa linnena?
   Men det som är en glad tillställning för 
de fl esta barn är samtidigt en händelse som 
en del barn inte kan eller får vara med om. 
De kanske har en anhörig som har skyddad 
identitet, eller också har de det själva, och 
att då vara med medan ovetande föräldrar 

knäpper hundratals bilder och sedan lägger ut bilderna på olika sociala medier på internet kan innebära livsfara 
för både barn och anhöriga.
   Den som lägger upp bilder på internet är ansvarig för att integriteten hos ett barn på bilderna inte kränks, och 
att personer som har skyddad identitet inte fi nns med på bilderna.
   Sedan fl era år tillbaka rekommenderar därför FSO att förskolorna inför ett generellt fotoförbud inne på för-
skolan, och att eventuella bilder tas av särskilt utsedda pedagoger. Dessa bilder kan sedan efter granskning 
fördelas till de vårdnadshavare som vill ha bilder på de egna barnen.
   På så sätt kan bildvalet styras, föräldrar och vårdnadshavare kan få bilder på sina egna barn, och man mini-
merar risken för att kränka några barn eller vuxna som inte vill eller ska publiceras med bild på internet.
   FSO har tagit fram en blankett för medgivande av fotografering och publicering av bilder i förskolan. Den 
fi nns att ladda ned på hemsidan, www.ffso.se.

Carl Larsson

   En förskola är inte isolerad från sin omvärld utan måste förhålla sig till sitt omgivande samhälle. 
   - Det fi nns inga utredningar som direkt påvisar en ökande mängd våldsbrott i samhället. Däremot är våldet 
grövre i de brott som sker. 
   - Andelen skilsmässor ökar inte nämnvärt men andelen vårdnadstvister ökar. 
   - Sociala medier och andra kanaler är snabba informationsfl öden.
   - Den allmänna hotbilden är annorlunda i dag – exempelvis Husbykravallerna, sprängningarna i Malmö, 
skjutningar i Göteborg och Norrköping. Oväntat, oprovocerat våld är inte längre en storstadsproblematik.
   - Transporter av allt, inklusive farligt gods, ökar och därmed risken för olyckor och utsläpp.
   
   Vi måste kunna erbjuda bästa tänkbara skydd för våra minsta barn när de är i förskolan, för nästa gång kanske 
en hotbild uppstår runt hörnet på just din förskola. FSO erbjuder därför en särskild skräddarsydd utbildning i 
Inrymning. Vi utbildar hela förskolan, på plats i förskolan.
   För mer information, maila till utbildning@ffso.se. Anmälningsformulär till utbildningen fi nns på hemsidan.


