
Fria förskolor blir utan lärarlönelyft

   26 augusti 2016

   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, ring 031-309 90 10 eller kontakta oss via hemsidan, www.ffso.se.

   Fristående förskolor går miste om det statliga lärarlöne lyftet. Utbildningsministern står fast vid att endast 
skol huvudmän kan ansöka om pengarna. Det skriver Lärarnas Tidning.
   Ungefär 60.000 särskilt kvalifi cerade lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skol ledare beräknas få del av 
de 3 miljarder kronor som regeringen satsar på lärarlönelyftet under läsåret 2016/17.
   Men anställda på drygt 90 procent av landets nära 2.700 fri a förskolor omfattas inte av löne satsningen. Skälet 
är att deras förskola inte drivs av en skolhuvudman, vilket är ett krav för att få ansöka hos Skolverket om pen-
garna.
   De fristående förskolorna motsvarar en fjärdedel av  Sveriges cirka 10.000 förskolor.
   Utbildnings minister Gustav Fridolin (MP) står fast vid beslutet att endast skolhuvudmän får söka det statliga 
bidraget för lärarlönelyftet.
   - Jag har förståelse för att de fristående förskolorna inte tycker att detta är en bra konstruktion. Men för att 
få många att söka har vi valt ett bidragssystem som inte är för komplicerat och då är detta den bästa avgräns-
ningen,  säger Gustav Fridolin.
   Han poängterar att lärar lönesatsningen i huvudsak är till för att vända resultaten i grund- och gymnasieskola 
där man har svårast att rekrytera behöriga lärare.
   - Eftersom Sverige har ett sammanhållet skolsystem har vi sagt att de som också har förskolor ska kunna an-
vända en del av pengarna till lönelyft där, säger Gustav Fridolin till Lärarnas Tidning.

   Jag är djupt besviken för våra medlemmars räkning, men tyvärr inte förvånad. 
När skollagen infördes 2011 innebar det att förskolan blev en egen skolform med 
egen läroplan. Från riksdagens sida underströks det att förskolan är det första steget 
på barnens livslånga lärande. Men återigen ser vi att förskolan hamnar på undan-
tag. Tidigare har det handlat om Skolkommissionen (som inte omfattar förskolan), 
Skolkostnadsutredningen skulle först inte heller omfatta förskolan, men fi ck sedan 
tilläggsdirektiv, och arbetsmiljölagen omfattar endast skolbarn och inte förskole-
barn. Alla satsningar på utbildningssystemet behövs, lärarbristen är stor inom alla 

delar av den svenska skolan, inte bara inom grundskolan. Det känns märkligt att regeringen menar att det är 
fullständigt acceptabelt att åsidosätta lika-villkors-principen med hänvisning till ett enklare bidragssystem. Nu 
kan samtliga svenska kommuner söka dessa pengar, liksom stora skolkoncerner men de små kooperativa för-
skolorna som verkar nära sina medlemmar ges inte denna möjlighet.
   Min fråga till Gustav Fridolin är ”Vad svarar du de barnen och föräldrarna när förskolan måste stänga på 
grund av förskollärarbrist då förskollärarna valt att arbeta i kommunen som erbjuder dem en högre lön tack vare 
detta statsbidrag?”
   Mimmi von Troil, VD för FSO Fria förskolor



Har du begärt inloggning?

Mer pengar ger mindre grupper

Fler förskollärare ska utbildas

   Fortfarande är ni många medlemmar i FSO som inte
har begärt att få inloggningsuppgifter till FSO:s hemsida.
Kom ihåg att det bakom lösenordsskyddet fi nns en mängd
intressant information, som till exempel branschrekom-
mendationer, checklistor, information om våra chefskon-
ferenser och inte minst all information om alla FSO:s 
samarbetspartners som ni behöver för att till rabatterade 
priser köpa varor och tjänster av till era förskolor!
   Maila snarast till info@ffso.se och begär inloggningsupp-
gifter till just din förskola! 
   Kom ihåg att uppge förskolans medlemsnummer i FSO 
(femsiffrigt nummer, fi nns på senaste fakturan) och en e-postadress som tillhör förskolan, till exempel info@
forskolan.se eller forskolechef@gladabarna.se. Notera att varje förskola bara får en inloggning att dela på.

   Nu ska förskolegrupperna bli mindre. Närmare 2.900 förskolor får dela på 970 miljoner kronor för att minska 
de stora barngrupperna. Det är dock stor skillnad bland landets kommuner och vilka som väljer att söka för att 
få ta del av pengarna. 
   Skolverket har fördelat drygt 970 miljoner kronor till nära 2.900 förskolor inför det kommande läsåret. Syftet 
med det öronmärkta statsbidraget är att minska barngruppernas storlek. Den största delen av bidragspotten går 
till kommunala förskolor, närmare 88 procent. Och den kommun som har beviljats mest pengar är Uppsala där 
man länge har kämpat med stora barngrupper. De får drygt 45 miljoner kronor.
   Totalt ansökte kommunerna och förskolorna om 1,2 miljarder kronor. Eftersom det är mer pengar än vad som 
fi nns i potten har Skolverket gjort ett urval. I första hand har förskolor med de största barngrupperna priorite-
rats. Om fl era sökande har samma storlek på barngrupperna har man gått vidare med de förskolor som har lägst 
personaltäthet. 34 kommuner har valt att inte söka alls. Skolverket tror att det till viss del beror på att det krävs 
en medfi nansiering.
   - Bidraget ger 30.000 kronor per barn och det är ju inte vad ett barn kostar i förskolan. Genomsnittskostnaden 
ligger på drygt 130.000 kronor per barn och år och då måste huvudmannen eller kommunen bestämma om de 
själva kan lägga till kostnaden där emellan, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket.

   Omkring 750 fl er nya studenter kan varje år antas på förskollärarutbildningarna. Men för att helt avhjälpa 
bristen på förskollärare kräver lärosätena att många fl er ska få doktorera - för att sedan kunna utbilda nya kol-
leger. Regeringen lämnar besked om platserna i oktober, skriver tidningen Förskolan.
   Statsminister Stefan Löfven berättade i sitt sommartal i Stockholm att 3600 fl er platser ska skapas på lärarut-
bildningarna. Grunden till beslutet är att regeringen i våras skickade ett brev till landets universitet och högs-
kolor och frågade om de - med eller utan nya resurser - skulle kunna utbilda fl er lärare, så att den förväntade 
stora framtida bristen minskar.
   Exakt hur de nya platserna fördelas på de olika lärarkategorierna återstår att se, men beskedet från lärosätena 
blev för förskollärarnas del att 746 fl er nybörjare per år kan antas, på lite sikt och om utbildningarna får mer 
pengar. Siffran kan sättas i relation till att Skolverket i fjol beräknade att det varje år fram till 2029 i snitt kom-
mer att examineras 2100 färre förskollärare än vad som behövs.
   - Vi vill gärna bidra till att minska bristen på förskollärare, som är enorm här i Skåne, och tillsammans kan vi 
stå för de lärare som behövs. Men för att det ska bli hållbart på lång sikt kräver vi samtidigt att regeringen satsar 
på forskarutbildning för förskollärare. Många lärosäten har stor brist på disputerade lärare. Det behövs många 
fl er för att förskollärarutbildningarna ska kunna byggas ut med god kvalitet, säger Anders Olsson, utbildnings-
chef på fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola.
   (Förskolan)



100 miljoner till förskolor i utsatta områden

Skolverket bjuder in till samråd

Hitta läromedel för specialpedagogik

   Regeringen lägger 100 miljoner kronor på att förbättra förskolor i utsatta områden. Det kan handla om sats-
ningar på fl erspråkiga arbetssätt och att förskollärare får en utökad kompetens.
   Regeringens satsning "samverkan för bästa skola" ska även omfatta förskolan.
   - Nu jobbar vi stat och huvudman tillsammans för att stärka förskolorna som har de tuffaste förutsättningarna. 
För vi vet att barn som får en riktigt bra förskola där förskolans pedagogik når fram, de får också mycket lättare 
att på ett bra sätt klara grundskolan och få med sig de kunskaper man behöver för livet, säger utbildningsminis-
ter Gustav Fridolin till Sveriges Radios Ekoredaktion.
   Förutom de 600 miljoner kronorna som regeringen satsar årligen på det här lägger man nu alltså ytterligare 
100 miljoner kronor fram till 2020, för att få med förskolan i satsningen och på så sätt förbättra skolstarten för 
barn i socialt utsatta områden.
   - Det kan till exempel handla om att man börjar jobba med fl erspråkiga arbetssätt eller att fl er på den för-
skolan får utbilda sig till att bli förskollärare med den pedagogiken eller kanske att förskolechefen får ett tydlig-
are uppdrag som rektor och utvecklingsledare för förskolan. 
   Förskolorna ska förberedas bättre framöver, menar Gustav Fridolin. 
   - Men det handlar ju om att identifi era vad behövs på just den här förskolan för att alla barn här ska få del av 
förskolans pedagogik och därför göra förskolan bättre förberedda, säger Gustav Fridolin. 
   (SR Ekot)

   De allmänna råden för förskolan ska skrivas om och i det arbetet vill Skolverket träffa förskollärare och för-
skolechefer på samråd.

   Plats och målgrupp
   Varje samråd har plats för 20 deltagare, och Skolverket vill träffa både förskollärare och förskolechefer.
   • 9 november i Gävle, förmiddagen. Målgrupp: förskollärare.
   • 9 november i Gävle, eftermiddagen. Målgrupp: förskolechefer.
   • 10 november i Alvesta, förmiddagen. Målgrupp: förskollärare.
   • 10 november i Alvesta, eftermiddagen. Målgrupp: förskolechefer.

   Skolverket bjuder på förmiddags- och eftermiddagskaffe men har inte möjlighet att stå för resor eller andra 
kostnader.

   Skicka en intresseanmälan där du anger
   • befattning
   • arbetsplats
   • kontaktuppgifter
   • hur länge du har arbetat i förskolan.

   Skicka din intresseanmälan till magdalena.karlsson@skolverket.se senast den 9 september 2016.
   (Skolverket)

   Hitta läromedel är en läromedelstjänst framtagen av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM). Här 
samlar SPSM läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten riktar sig i första hand till 
pedagoger och därför har ingen barnkonsekvensanalys genomförts.
   
   Du hittar söktjänsten här:    https://hittalaromedel.spsm.se/



är att hålla storasysters hand på väg är att hålla storasysters hand på väg 
till terminens första dag i förskolantill terminens första dag i förskolan

Nästa FSO-Nytt kommer den 9 september!

TRYGGHETTRYGGHET
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