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   Debattartikel publicerad 9 maj, i Dagens Samhälle.

   Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot grans-
kas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller 
rättssäkert. 
   Det faktum att så många olika tillsynsmyndigheter granskar de fria förskolorna har under årens lopp vid upprepa-
de tillfällen visat på olika underlag för tillsynen, bristande kompetens bland de kommunala tjänstemän som utför 
tillsynen samt en i stor utsträckning varierande kvalitet i den återkoppling som enlig lag ska ske till de granskade fria 
förskolorna.
   Skolinspektionen har nyligen genomfört en uppföljande granskning av kommunernas tillsyn av de fria förskolorna. 
I rapporten slår Skolinspektionen åter fast att alldeles för få kommuner utför en korrekt tillsyn. 
   Tillsynen fördes över från staten till kommunerna i den skollag som kom 1985. Kommunerna har alltså haft 31 år 
på sig att lära sig hur det går till. Hittills har man inte lyckats.
   Skollagen säger att förskolan ska vara likvärdig. Alla barn, oavsett vem som är huvudman för förskolan, har rätt 
till en god pedagogisk utveckling. Barnperspektivet är också grunden för allt som FSO står för. Denna gemensamma 
värdegrund bygger på principer om demokrati, rättvisa och rättstrygghet.
   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 tillsynsmyndig-
heten, alltså kommunen, "tycka" om förskolan, den måste förhålla sig till lagstiftningen, helt fri från godtycklighet 
och privata tjänstemannaåsikter.
   FSO har länge drivit kravet att tillsynen av de fria förskolorna ska fl yttas från kommunerna till Skolinspektionen, 
detta för att uppnå just en rättssäker, rättvis och likvärdig förskola, oavsett huvudman.
   Resultatet av Skolinspektionens granskning bekräftar med all önskvärd tydlighet FSO:s mening att det fi nns en 
stor risk för en bristande rättssäkerhet och en bristfällig rättvisa mellan olika kommuner och i deras hantering av 
tillsynen av de fria förskolorna.
   FSO konstaterar att kommunerna inte på ett professionellt sätt klarar att separera sina olika roller. Kommunerna 
beslutar om de årliga bidragen till de fria förskolorna. De utövar också tillsyn över de fria förskolorna, och kommu-
nerna är med sina egna förskolor huvudman med samma skyldigheter och rättigheter som de fria förskolorna, och 
dessutom en konkurrent till dem.
   FSO får alltför ofta samtal från förtvivlade medlemmar som har utsatts för en godtycklig tillsyn där beslut och 
förelägganden inte har stöd i någon lagstiftning. Detta leder ofta till tvister mellan kommuner och fria förskolor, som 
inte sällan innebär kostsamma och tidskrävande juridiska processer.
   Det ställs vidare i dag inga formella kompetenskrav på de kommuner som ska utöva tillsyn. 
   Det är också mer än rimligt att staten som beslutar om målen också utvärderar hur förskolorna lever upp till dessa 
krav. Skolinspektionen är redan tillsynsmyndighet för fria förskolor när det gäller arbete mot kränkande behandling 
(6 kap skollagen).
   Kommunala och fria grund- och gymnasieskolor och kommunala förskolor står redan under Skolinspektionens till-
syn. Det är dags att avsluta ett 31-årigt misslyckat experiment, och återföra tillsynen av de fria förskolorna till staten.

   Mimmi von Troil, vd, FSO Fria förskolor



Allt vanligare med förstoppning

Ny ersättningsmodell säkerställer lika villkor

   Allt fl er barn i förskoleåldern drabbas av förstoppning, och stress uppges ligga bakom. Det säger läkare som 
TV4 Nyheter varit i kontakt med. En del barn tvingas till och med söka akutvård för sina magsmärtor. Enligt 
TV4 har det skett en markant ökning av förstoppning bland barn på förskolor det senaste året. Problemen är 
mest förekommande hos barn i förskoleåldern upp till 4-5 år.
   Förutom smärta kan förstoppning göra så att barnen får svårt att äta och inte går upp i vikt. Ibland kan de 
heller inte hålla tätt för att det trycker på. Normalt ska man tömma tarmen varje dag.
   - Man måste knipa ordentligt för att hålla kvar avföringen om man har hållit igen några dagar och undertryckt 
signalen att det är dags att gå på toaletten, säger Petter Borna på barnläkarmottagningen i Eslöv.
   Stress är den främsta anledningen till många barn inte går på toaletten. Det uppger såväl förskolepersonal som 
läkare till TV4.
   - Det fi nns medicinsk hjälp och man kan behöva laxering eller mjukgörande medel som gör avföringen lösare. 
Men vid lättare besvär kan man komma långt med att jobba med rutiner. Det kan vara att hinna se signaler hos 
barnet eller ha fasta tider och lägga in toalettbesök som en rutin, säger Petter Borna.
   På sajten 1177 fi nns många tips om egenvård, och man kan även få hjälp via telefon.
   - Det är viktigt att barn bajsar en gång om dagen. Om man inte lyckas lösa problemet på egen hand och har ett 
barn som har ont bör man söka vård.
   - Men det viktigaste är att ta reda på vad som kan vara orsaken till problemet. Men rör det sig om förstopp-
ning och om barnet sällan går på toa behöver toabesöken få en tätare frekvens, säger Petter Borna.
   TV4 Nyheter/Dagens Nyheter

   Den stora skolkostnadsutredning som regeringen beslutade om i september 2014 skulle ursprungligen bara 
omfatta skolan, men i ett tilläggsdirektiv den 19 november 2015 inkluderades också förskolan och utrednings-
tiden förlängdes till den 1 oktober 2016.
   Skolkostnadsutredningen ska kartlägga budgetering och redovisning hos kommuner och fristående huvud-
män. Syftet är att få fram en modell med jämförbar ekonomisk information och att lika villkor ska gälla mellan 
kommunala och fristående huvudmän. Utredningen har också uppdraget att överväga och föreslå ändringar i det 
nuvarande regelverket för att säkerställa lika villkor, och att insynen i hur bidragsbesluten beräknas ska vara så 
stor som möjligt.
   FSO ingår i referensgruppen tillsammans med representanter för fristående skolor och kommunerna.
   Utredningen överväger bland annat följande förslag:
   - Administration ska ersättas utifrån faktisk kostnad, och inte som nu en schablon på tre procent.
   - En ersättningsmodell som bygger på avstämning mot bokslut. Redovisning ska ske på enhetsnivå.
   
   FSO anser att båda förslagen är välgrundade och utgår från den verklighet som de idéburna förskolorna lever 
i. Den kommunala administrationen är långt högre än dagens schablon på tre procent. Undersökningar av Ernst 
& Young och Skolverket visar på att den kommunala administrationen ligger som lägst på dryga sex procent. 
Det är därför helt i linje med skollagens krav på lika villkor att också administrationen ersätts med kommunens 
faktiska kostnader.

   - En ersättningsmodell som bygger på avstämning mot bokslut gör rättsprocesser 
av sorten Nordmaling (där kommunen avskrev underskottet i de kommunala för-
skolorna) överfl ödiga. Kommunernas möjligheter att fl ytta eller avskriva underskott 
kommer att upphöra i och med kravet på redovisning på enhetsnivå. Detta redovis-
ningskrav ska omfatta alla förskolehuvudmän, både kommunala och fristående, 
bland annat för att man vill tydliggöra koncernöverföringar och undanröja möjlig-
heten för kommuner att felbudgetera och täcka upp underskott inom exempelvis för-
skolan genom att skjuta till resurser från skolan. Redovisning på enhetsnivå är inte 

något bekymmer för medlemmarna i FSO-familjen eftersom de fl esta medlemmarna endast består av en enhet, 
säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Färre får bidrag till mindre barngrupper

anmalarbetsskada.se

Norskt förskoleförslag rör upp känslor

Matigt och nyttigt mellanmålstips

Nästa FSO-Nytt kommer den 3 juni!

   Kommuner och fristående förskolor har sökt för totalt 1,2 miljarder kronor. Skolverket fördelar 950 miljoner 
till 242 kommuner och 321 fristående förskolor. Det var dubbelt så många sökande jämfört med förra året och 
man har sökt tre gånger så mycket pengar jämfört med förra året då bidraget var nytt.
   - Mindre grupper är viktigt, i synnerhet för de yngsta barnen. Det är glädjande att så många vill minska grup-
pernas storlek. Intresset för bidraget har varit stort den här gången. Kommuner och fristående förskolor har 
ansökt om mer pengar än vi har att fördela, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.
   Bidraget ska enligt de sökande användas till att utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller 
börja använda nya lokaler. Vid fördelningen av bidraget prioriteras de förskolor som har störst barngrupper. 
Barn i totalt 2 800 förskolor kommer till hösten kunna gå i mindre barngrupper än de skulle ha gjort om försko-
lan inte fått bidrag.
   - Det är ett steg i rätt riktning men många barngrupper kommer trots bidraget vara större än de riktmärken för 
barngrupper som vi anger. Att bara minska gruppernas storlek räcker inte. Det är också viktigt att ansvariga för 
förskolorna gör en barnkonsekvensanalys som utgår från barnens behov, personalens kompetens, personaltäthet 
och lokalernas utformning, säger Johanna Freed.
   Här kan du se om din förskola har fått bidrag:      http://bit.ly/1qqKTk3

   En webbplats när du har råkat illa ut i jobbet. Ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringkassan.

   Barnpsykologer i Norge protesterar mot regeringens planer att låta barn under ett år gå i förskola. I Sverige 
har frågan försvunnit från den politiska agendan – under ett år är man fortfarande för skör, säger Gunilla Preis-
ler, forskare inom barns utveckling.
   Den norska regeringen vill göra det möjligt för fl er barn att börja förskolan och föreslår därför att kommu-
nerna ska ta emot barn redan vid elva månaders ålder. Förslaget som nu ska ut på remiss har mött motstånd hos 
pedagoger och psykologer i Norge. Även svenska psykologer reagerar mot förslaget.
– Det vore ett steg tillbaka. För så små barn är det bra att vara i en miljö med inte alltför många vuxna, säger 
Pia Riesholm Mothander, docent i psykologi.
   - I åldern sex månader upp till nästan två års ålder utvecklas barn starkt just i förmågan att bygga relationer, 
säger hon.
   Svenska Dagbladet

   Gör våffl orna lite matigare genom att tillsätta kokta, mosade potatisar eller nyttigt dinkelmjöl i smeten. 
8 stycken potatisvåffl or (äggfria) 

Ingredienser
4 kokta kalla potatisar
5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk salt
4 dl mjölk
3 msk smält margarin
2 dl vatten

(Forskoleforum.se)

Gör så här
Mosa eller riv potatisarna. 
Blanda mjöl, bakpulver och salt.
Vispa ner mjölken. 
Rör ner potatis, margarin och vatten.
Grädda våffl orna gyllenbruna!


