
FSO-krav: Flytta tillsynen från
kommunerna till Skolinspektionen

   15 januari 2016

   Förskolan är, precis som kollektivtrafi k och sjukvård, ett område som alla anser sig rätt att "tycka" om. Och 
självklart har vi som skattebetalare ha rätt att ha synpunkter på den verksamhet vi gemensamt fi nansierar. Men 
det är viktigt att komma ihåg att allt vi "tycker" inte alltid fi nns nedskrivet i lag.
   Skollagen säger att förskolan ska vara likvärdig. Att alla barn, oavsett vem som är huvudman för förskolan, 
har rätt till en god pedagogisk utveckling. Detta är också grunden för allt som FSO och FSO-familjen står för. 
Denna gemensamma värdegrund bygger på principer om demokrati, rättvisa och rättstrygghet. 

   En viktig fråga för FSO och dess medlemmar är myndighetsutövningen vid tillsyn (granskning av verksam-
heten). De fl esta är överens om att myndighetsutövning måste ske utifrån de lagar, förordningar och regler 
som gäller i hela Sverige. Detta garanterar en likvärdig förskola, precis som det står i skollagen. Därför får inte 
tillsynsmyndigheten, alltså kommunen, “tycka” om förskolan, den måste förhålla sig till lagstiftningen. När 
myndigheten säger att verksamheten är fel måste detta grundas på skollag, arbetsmiljölag, miljöbalk eller någon 
annan lag. Vad enskilda tjänstemän “tycker” är oväsentligt. 

   FSO-familjen har under de senaste åren vid ett antal tillfällen visat på brister vid den kommunala tillsynen 
och menar att det är hög tid att detta tillsynsansvar övergår till Skolinspektionen. Det har handlat om kom-
muner som håller inne fl era tusentals kronor för att man “tycker” att bemanningen på den fristående förskolan 
är felaktig eller att ett föräldrakooperativet inte har tillräcklig kompetens i sin styrelse. Det har handlat om att 
lekmiljön eller förskolans hemsida inte har utformats på ett sätt som stämmer överens med vad den enskilde 
tjänstemannen “tycker”. Nu senast handlade det om personalens klädsel. FSO-familjen är varken för eller emot 
piercing, tatueringar, kepsar, solglasögon eller niqab i förskolan så länge dessa inte begränsar barnens rätt till 
pedagogisk utveckling. Det fi nns en rättstradition i Sverige att myndigheter undviker att granska andra myn-
digheter. Följden av detta blir att fria förskolor kan hamna i ett rättsligt vakuum och förlora bidrag exempelvis 
när kommunen “tycker” genom ett föreläggande som saknar stöd i skollagen. För FSO-familjen handlar det om 
att leva som man lär - utifrån förskolans värdegrund och allas lika värde! 

   Skolinspektionen granskar redan i dag fristående och kommunala grund- och gymnasieskolor och kommunala 
förskolor, varför ska den inte granska de fristående förskolorna?

   FSO Fria förskolor kräver att Skolinspektionen snarast får tillsynsansvar också för de fria förskolorna för att 
garantera att den svenska förskolan blir likvärdig, oavsett huvudman.

   Mimmi von Troil, vd FSO
   Catarina Ranäng, styrelseordförande FSO



Vårens chefskonferenser

Vem ansvarar för personuppgifter?

   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 i 
FSO och kostar ingenting extra. 
   Här är preliminära datum för chefskonferenserna under våren 2016: 

   10 februari      Kristianstad   27 april           Gävle
   17 februari      Stockholm   3 maj              Uppsala
   1 mars            Göteborg   11 maj            Göteborg
   16 mars          Norrköping   18 maj            Umeå
   26 april          Karlstad
   (Med reservation för ev ändringar)

   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.

   Om bild och text, var för sig eller tillsammans, kan identifi era en person och dessa 
uppgifter förvaras digitalt, till exempel i en dator, betraktas de som personuppgifter 
och lyder under Personuppgiftslagen (PuL). 
   I takt med att allt mer i vår omvärld digitaliseras blir också kraven hårdare på oss 
alla att följa de lagar och regler som gäller för till exempel hantering av personuppgif-
ter. Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra 
till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda 
människors personliga integritet. Datainspektionen är också den myndighet som ser till 
att PuL efterlevs.
   Vem i förskolan är då ansvarig för att bilder och annan dokumentation förvaras på ett 
betryggande sätt och inte kommer i orätta händer?
   Enligt PuL är det normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, stiftelse eller 
förening) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka 
uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till.   
   I en fri förskola är det huvudmannen som har detta ansvar.
   Enligt PuL bör det i organisationen också fi nnas ett personuppgiftsombud: 
   ”Personuppgiftsombudet är en fysisk person som kan jämföras med en internrevisor på ett företag eller i en 
organisation. Ombudet måste alltså ha en sådan position att han eller hon kan påpeka fel och brister. Ombudet 
kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ha en sådan ställning att arbetsuppgifterna 
kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren.”
   FSO föreslår att förskolechefen, som ju har ansvar för förskolans verksamhet, utses till personuppgiftsombud. 
Om förskolan utser ett personuppgiftsombud ska denna person anmälas till Datainspektionen.
   Gå gärna till FSO:s hemsida och läs mer om FSO:s rekommendation för förvaring av bilder och annan digital 
dokumentation, www.ffso.se.



Program FSO-dagen den 15 april

E-postadresser till FSO

09.00-10.30 Registrering
10.30-11.30 FSO:s årsmöte
11.30-12.15 Lunch 1
12.15-13.00 Lunch 2
13.00-13.45 Inledningsanförande: Mimmi von Troil - "VD har ordet"
  
14.00-14.45 - Seminariepass A
A1. Elisabeth Arnér, Örebro universitet - "Barns sökande efter kunskap - en fråga om demokrati" 
A2. Karin Engdahl, Umeå universitet - "Den pedagogiska utemiljön" 
A3. Annelie Lindeberg, ICF-coach - "Hur påverkas barn i en stressfylld läromiljö?" 
A4. Peter Sparrfors, KFO - "Arbetsgivaransvaret" 
A5. Anna-Lena Dahlquist, VåRö förskola - "Mångfald i förskolan - resan från ett språk till åtta".

15.15-16.00 - Seminariepass B
B6. Elisabeth Arnér, Örebro universitet - "Barns sökande efter kunskap - en fråga om demokrati"
B7. Karin Engdahl, Umeå universitet - "Den pedagogiska utemiljön"
B8. Annelie Lindeberg, ICF-coach - "Hur påverkas barn i en stressfylld läromiljö?"
B9. Kerstin Wernberg Appelström mfl , Universeum - "Skapande teknik i förskola" 
B10. Alexandra Lindén, specialpedagog - "Barns rätt till lärande oavsett förutsättningar" 

16.30-17.15 - Avslutningsanförande: David Lega, Paralympicsmästare, politiker, föreläsare
17.30- Mingel

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 både FSO-dagen och Rikskonferensen är fullbokade och att FSO nu endast tar emot anmälningar 
till kölista för eventuella avbokningar. Anmälan görs till fsodagen@ffso.se.

För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrumspriser på hotell Scandic Crown.

   För allmänna frågor, inloggningsuppgifter och kontakt med FSO  info@ffso.se
   För frågor och information om kurser och utbildningar   utbildning@ffso.se
   För information om och anmälan till konferenser för förskolechefer ledning@ffso.se
   För anmälan och avanmälan om prenumeration av FSO-Nytt  fsonytt@ffso.se
   För anmälan till FSO-dagen       fsodagen@ffso.se

   För anmälan till utbildningar, använd formulär på FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken Tjänster, 
sedan på rubriken “Utbildning”).
   För medlemskap i FSO, använd formulär på FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken FSO-familjen).

   För personliga e-postadresser till FSO-kansliet, se FSO:s hemsida (www.ffso.se - klicka på fl iken Kontakt).



Nya nivåer för maxtaxan

8.000 förskollärare har bytt jobb

Krav på maxdagar för barn i fi nska förskolor

Anmäl dig till nästa förskolechefsutbildning

Nästa FSO-Nytt kommer den 29 januari!

   Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 
Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 43 760 kr per månad. 
   Avgiftsnivåer 2016
   Från och med 1 januari 2016 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2015. Höjningen  
beror på att inkomsttaket indexerats till 43 760 kr per månad 2016.     Förskola/pedagogisk omsorg:

                Avgiftstak                      Dock högst...

Barn 1         3%                             1.313 kr
Barn 2         2%                                875 kr     
Barn 3         1%                                438 kr 

   8.000 förskollärare och fritidspedagoger har lämnat sina yrken och valt andra jobb. Det visar en undersökning 
som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort för Lärarnas Tidning.
   Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand menar att läget är mycket allvarligt.
   - Många av dessa har också lämnat yrket med stor sorg för att man inte upplever att man får förutsättningar 
att göra ett bra jobb. Lärarna vittnar om att de får ägna i snitt en arbetsdag i veckan åt arbetsuppgifter som inte 
har med kärnuppdraget att göra. Samtidigt har man inte tillräckligt med tid för att planera verksamheten med 
barnen, säger Johanna Jaara Åstrand till Lärarnas Tidning.

   Ett barn ska inte behöva tillbringa hur många timmar som helst i 
förskolan, och antalet dagar i sträck bör också begränsas. Dessutom 
borde arbetsgivarna vara mer fl exibla med småbarnsföräldrarnas be-
hov. Professorn i småbarnspedagogik Marja-Leena Laakso vill införa 
nationella rekommendationer för ”skiftesdagvård” i Finland.
   Marja-Leena Laakso säger att det förekommer att barn tillbringar 
hela dygn i förskolan. Sådana situationer kan uppstå om föräldern gör 
ett morgonpass efter ett kvällspass och inte tar hem barnet däremellan. 
Det fi nns också fall där barn varit i förskolan i upp till två veckor utan 

att ha en enda ledig dag.
   - Det allmänna ekonomiska läget är svårt och föräldrarna har det onekligen tufft i arbetslivet. Men jag tycker 
att det verkar som om det är barnen som redan länge tvingats bära den största delen av bördan. Alla bara tänker 
att barnen och föräldrarna nog orkar, säger Marja-Leena Laakso till Hufvudstadsbladet.

   Du kan nu anmäla dig till nästa förskolechefsutbildning, FSO:s unika befattningsutbildning som huvudsakli-
gen vänder sig till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, 
tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtals-
teknik med utgångspunkt i chefsrollen.
   Kursen, som hålls i Stockholm, omfattar åtta heldagar under fyra månader, med start den 29 september.
   Läs mer om utbildningen och anmäl dig via formulär på FSO:s hemsida, www.ffso.se.


