
Så här kan en dag i 
förskolan också se ut!

Många bra förslag i utredning

   21 oktober 2016

   Den här ugglan kommer ofta och hälsar på barnen i Rickarums 
förskola väster om Kristianstad – och det är inte vilken uggla som 
helst! När förskolan invigdes 2012 sydde en sömmerska från Djur-
röds byateater ihop uggledräkten som en gåva till förskolan, och 
sedan dess är ugglan en återkommande kär gäst bland barnen.
   - Vi har en uggla i vår logga, så det var klart att vi skulle ha en 
uggla, säger förskolechefen Madeleine Mathies.

   Skolkostnadsutredningen är en av många utredningar som har pågått eller pågår (Välfärdsutredningen, 
Ägarprövningsutredningen, Skolkommissionen, Offentlighetsprincipen, Momsutredningen mfl ) när det gäller 
välfärdsområden som fi nansieras av det offentliga men utförs av privata aktörer, exempelvis föräldrakooperativ, 
stiftelser, aktiebolag eller kyrkan. Skolkostnadsutredningen tillsattes 2014 och har under tiden fått tilläggsdi-
rektiv. Utredningen redovisade sitt betänkande den 1 oktober i år, och föreslår bland annat att administrations-
schablonen (3 %) avskaffas och att ersättning för administration sker utifrån kommunens egna kostnader. 
Kommunerna måste specifi cera och motivera kostnader för myndighetsutövning och sitt huvudmannaansvar 
enligt skollagen, samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specifi ceras i bidragsbeslutet och bidragsbeloppet 
ska stämmas av mot faktiskt utfall senast den 30 september året efter det bidraget avsåg. Avstämningen kan in-
nebära att fristående huvudmän kompenseras. Dessutom ska avstämningsbeslutet vara möjligt att överklaga.
   Vidare föreslår utredningen att regler om en gemensam kö, administrerad av lägeskommunen, inte bör införas 
för fristående och kommunala skolor. 

   FSO anser att det är glädjande med den genomlysning av skolområdet som utredningen har 
gjort. Det är ett digert arbete och utredningen föreslår kloka och rättssäkra förändringar i nuva-
rande lagstiftning. 
   FSO instämmer i utredningens förslag men tycker att den 30 september är försent för avstäm-

ning – denna bör kunna göras senast den 30 maj. Det är synd att utredningens förslag om jämförbar ekonomisk 
redovisning och regler om gemensam kö inte ska omfatta förskolan. Det är beklagligt att den sammanhållna 
bild som skollagen hittills har gett för hela utbildningsområdet, det livslånga lärandet, nu luckras upp. Varken 
kommunerna eller de fristående huvudmännen oavsett skolform är betjänta av olika regelverk beroende på om 
det handlar om förskola eller skola eller fritidshem. 
   Även om det inte ligger inom utredningens uppdrag hade FSO önskat att man än tydligare hade pekat på den 
gökunge som tillsynen av fristående förskolor är. FSO menar att det är varken rimligt eller logiskt att all tillsyn 
av all utbildning inte utförs av staten genom Skolinspektionen. Eftersom både uppdraget och läroplanen för 
förskolan fastställs av riksdagen borde det vara självklart att riksdagen följer upp detta genom Skolinspektionen 
och inte 290 olika myndigheter (kommuner) som ställer helt olika krav på den fristående förskolan.
   (Mimmi von Troil)

Foto: Rickarums förskola



Allt vanligare med gratis pedagogisk lunch

Surfplattor gör succé i förskolorna

Nästa FSO-Nytt kommer den 4 november!

   Anställd i förskolan? Då kan maten du äter med barnen kosta upp till 22 kronor per dag. Men allt fl er förskol-
or skrotar betalkravet helt. Det visar en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren har gjort. 
   Betalar du maten under pedagogiska måltider ur egen fi cka? Det beror på var du jobbar. I Halmstads kom-
mun, som toppar listan bland Sveriges 20 största kommuner, kostar det 22 kronor per dag. Bland landets tio 
största privata förskolekoncerner är kostnaden högst hos Helianthus – 20 kronor dagligen.
   Men KA:s granskning visar också att allt fl er anställda på förskolor får äta gratis tillsammans med barnen. 
Av de tillfrågade kommunerna är det 70 procent som inte tar betalt för maten. Bland de privata förskolekoncer-
nerna är motsvarande siffra 80 procent. Totalt sett har 23 procent av de tillfrågade slopat betalkravet under de 
senaste åren. 
   För att måltiden ska kallas pedagogisk måste barnskötaren äta tillsammans med en grupp barn under sche-
malagd arbetstid. Även de förskolor som tar betalt för maten har sådana pedagogiska måltider. Bland dessa sub-
ventionerar samtliga kostnaden men i olika hög utsträckning. Summan varierar därför mellan 0 och 22 kronor 
per måltid. Eftersom det ofta är upp till förskolechefen att bestämma om personalen ska betala eller inte kan det 
också variera inom samma kommun eller koncern.
   Några av dem som KA varit i kontakt med motiverar beslutet att låta personalen stå för notan med att de an-
nars skulle tvingas förmånsbeskatta sina anställda. Enligt Skatteverket är pedagogiska måltider alltid skattefria 
om personalen är beordrade att delta och har tillsynsansvar. Exakt hur många som behövs bestämmer där emot 
förskolechefen.
   - Pedagogiska måltider är skattefria oavsett om maten är helt kostnadsfri eller om du får den till ett subventio-
nerat pris. Du som anställd ska inte förmånsbeskattas för detta, säger Lena Allthin, skatte informatör på Skatte-
verket. 
   (Kommunalarbetaren)

   Surfplattorna har gått från att vara en leksak till ett verktyg i förskolorna, visar ny forskning. “I förskolan blir 
barnen en producent istället för en konsument”, säger forskaren Susanne Kjällander.
   Det kan vara bra med en inblick i hur surfplattorna faktiskt används i förskolorna. Det var en av ambitionerna 
med projektet Plattan i mattan. Mycket har hänt sedan förskolelärarna nervöst plockade in den nya tekniken 
första gången. Kanske har de nu blivit platt-mogna.
   Under ett års tid har Susanne Kjällander och Farzaneh Moinian följt barnen och lärarna på fyra förskolor i 
Uppsala. Och vad de sett är hur plattorna blivit ett verktyg i barnens vardag, de används ute och inne, i lek och i 
lärande.
   - Ambitionen var att se förändringen under det året studien pågick. Och en av de största var just det att plattan 
gick från att vara lärarnas verktyg till barnens verktyg. Det är en helt annan inställning nu, lärplattan är ingen 
leksak. Men de är inte rädda för att låta barnen använda den, säger Susanne Kjällander.
   Projektet drogs igång 2013 på initiativ av Uppsala kommun. Under 2014 följdes vardagen på förskolorna, 
fältstudier, videoinspelningar och samtal med lärarna. En fråga som diskuterats i fokusgrupperna och samtalen 
med lärarna är vilken roll lärplattorna, som forskarna kallar plattorn, ska ha.
   - En spännande sak som kommit fram är hur barnens kompetens kommit fram när de får en platta i handen. I 
förskolan blir barnen en producent istället för en konsument, som de blir hemma när de mer ägnar sig åt spel, 
säger hon.
   Några av de nya resultaten som presenteras i rapporten rör inskolningen, något som både kan vara spännande 
och skrämmande för barnet, och kanske även för föräldrarna. Nyinskolade barn visar ofta sin oro och saknad 
genom att gråta, går det att läsa i rapporten. Lärarna tröstar då ofta genom kramar och klappar. Men forskarna 
har sett exempel på hur en del pedagoger ibland använder surfplattan, eller lärplattan som den kallas inom for-
skningen. Det är inte alla barn som vill tröstas på det sättet.
   - Det är något bekant med plattan och förskolelärarna ser det som ett sätt att låta barnen bli kompetenta. Bar-
nen får producera, göra något, säger Susanne Kjällander.
   (ComputerSweden/IDG)


