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   Sedan regeringens utredare Ilmar Reepalu häromdagen la fram den så kallade Välfärdsutredningen har kritiken 
mestadels fokuserat på den vinstbegränsning på 7 procent av insatt kapital som utredningen föreslår. För FSO:s med-
lemmar, som till största delen består av föräldrakooperativ, är detta inte ett stort problem. Däremot fi nns det andra 
förslag i utredningen som på sikt kan hota föräldra- och personalkooperativens existens.
   Om man väger samman samtliga förslag som utredningen lägger fram riskerar dessa att slå hårt mot små idéburna 
verksamheter oavsett område, medan de inte utgör några större bekymmer för de stora aktiebolagen och koncernerna 
som har råd med en omfattande administration och har stordriftsfördelar. 
   Utredningen föreslår bland annat att ett godkännande av en fri förskola endast får lämnas om företrädarna för för-
skolan genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller. Denna bedömning görs 
av tillsynsmyndigheten, alltså kommunen.
   Vidare krävs att samtliga företrädare i övrigt bedöms lämpliga. De får inte vara straffade för brottslighet som har 
gett mer än en månads fängelse, då riskerar de att inte godkännas som styrelseledamöter i en ny eller befi ntlig fri 
förskola. 

   Detta förslag slår direkt mot våra medlemmar som är föräldrakooperativ. Över hälften 
av huvudmännen inom fristående förskolor kommer direkt att påverkas av detta. 
Sveriges 290 kommuner är det, som tillsynsmyndigheter, som ska genomföra denna 
prövning när det gäller förskolor. För skolor gäller en statlig skolmyndighet. Detta öpp-
nar för ett godtycke utan motsvarighet. En person som demokratiskt har valts av med-
lemmarna i kooperativet till styrelsesuppleant kan, om personen exempelvis dömts för 
brott mot allmän ordning (demonstrationsförsyndelse i ungdomen där påföljden varit 
annan än böter), riskerar att kommunen beslutar att återkalla godkännandet om denna 

person sitter kvar i styrelsen. All kommunikation samt beslut i ett sådant ärende kommer att utgöra allmän handling 
och vara föremål för offentlighetsprincipen.
   Ändå skriver utredningen följande: Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat 
ett straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället, och varje utdrag ur belastningsregistret är ett intrång 
i den personliga integriteten. Uppgifter från belastningsregistret måste därför hanteras med försiktighet och endast 
begäras ut om uppgifterna kan ha relevans för den verksamhet som ansökan om godkännande eller tillstånd omfattar. 
   I dag har inte ekonomiska eller ideella föreningar rätt att pröva sina medlemmar utifrån ovanstående kriterier, sär-
skilt inte ekonomiska föreningar där det i lagen om ekonomiska föreningar tydligt anges att medlemskapet ska vara 
fritt och öppet. Med den föreslagna förändringen måste kooperativen ges möjlighet att granska var och en som an-
mäler intresse om plats innan dessa vårdnadshavare upptas som medlemmar i föreningen. I den händelse man menar 
att det inte kan ställas krav på medlemskap i föreningen för att få förskoleplats så kommer föräldrakooperativen att 
gå under än snabbare. Det fi nns inte heller i utredningen något förslag kring hur denna information ska hanteras, 
något som i sig är anmärkningsvärt med tanke på den Dataskyddsförordning som ska träda i kraft i maj 2018. Å 
andra sidan kan man fundera på vem som vill sitta i en styrelse under ett eller två år och samtidigt få hela sin levnad 
granskad av kommunala tjänstemän. FSO vill understryka att anledningen till att vårdnadshavare väljer föräldra-
kooperativa förskolor är inte ekonomisk utan det är en önskan om att vara aktivt delaktigt i sina barns lärande och 
utveckling och kunna påverka detta genom sitt ideella engagemang i föreningen. FSO menar också att det är an-
märkningsvärt att inte utredningen föreslår att all tillsyn överförs till Skolinspektionen vilket hade bättre rimmat med 
kraven på ökad statlig styrning och kontroll.                                                Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor



Fortfarande ovanligt att män utbildar sig till förskollärare

FSO och Mikrofonden ger fria
förskolor nya möjligheter

   Fler och fl er kvinnor studerar till traditionellt manliga yrken som civilingenjör, högskoleingenjör och jäg-
mästare. 
   - Men männen gör inte det motsatta. Det är till exempel fortfarande ovanligt att män utbildar sig till förskol-
lärare. För att vi ska bli jämställda inom både högskola och arbetsliv måste det till en förändring, säger Annika 
Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.
   I en ny rapport sätter Universitetskanslersämbetet, UKÄ, fokus på jämställdhet inom högskola och arbetsliv. 
Rapporten visar att andelen kvinnor som börjar studera till civilingenjörer ökade med 8 procentenheter de se-
naste 10 åren.

   - Men på de stora kvinnodominerade utbildningarna till sjuksköterska, specialist-
sjuksköterska och förskollärare har inte någon motsvarande förändring skett, säger 
Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör. 
   På förskollärarprogrammet var andelen män 8 procent 2014/15.
   Överlag studerar kvinnor och män olika ämnen, på alla nivåer: grundnivå, avan-
cerad nivå och på forskarnivå. Detta leder till att den könsuppdelade arbetsmark-
naden består. Inom följande ämnen dominerade kvinnorna bland nybörjarna 2014: 
juridik, samhällsvetenskap, humaniora, teologi, medicin, odontologi, vård och om-
sorg. Männen var i majoritet inom teknik och naturvetenskap. Bara inom det konst-
närliga området var könsfördelningen jämn.
   Rapporten bygger på statistik 10 år tillbaka i tiden: 2004/05 fram till 2014/15. 

Helen Dryler, utredare på UKÄ

   Föräldra- och personalkooperativa förskolor har ofta 
haft svårt att anskaffa nytt kapital till investeringar eller 
till oförutsedda kostnader. Tack vare ett nytt samarbete 
mellan branschorganisationen FSO Fria förskolor och 
Mikrofonden Sverige kan nu de fria förskolorna få 
bättre möjligheter att få tillgång till nytt kapital till sina 
verksamheter.
   - Det kan fi nnas många anledningar till att en liten 
förskola kan behöva tillgång till externt kapital. Det 
kan handla om olika oförutsedda händelser, eller att 
kommunerna dröjer med bidragen. Då ska det kän-
nas tryggt att som FSO-medlem kunna vända sig till 
Mikrofonden Sverige för att diskutera olika lösningar, 
särskilt med tanke på att vi delar samma värdegrund , 

Ulla Herlitz, vd på Mikrofonden Sverige, Mimmi von Troil, vd 
på FSO och Jan Svensson, ordförande för Mikrofonden Sverige.

säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Eftersom FSO företräder den idéburna förskoleverksamheten i Sverige är samarbetet med Mikrofonden 
Sverige ett naturligt steg, särskilt som vi båda delar tanken om att verksamheten ska ha samhällsnyttiga mål och 
inte vinstmaximering.
   - Vi tycker inte att det är rimligt att våra medlemmar ska behöva ombilda sig till aktiebolag för att de ska 
kunna få checkkrediter eller lån i affärsbankerna. Jag ser därför samarbetet med Mikrofonden Sverige som ett 
viktigt steg för att de idéburna förskolorna får fortsätta i den form de är i i dag. Det handlar inte om riskkapital 
i traditionell mening, utan det handlar om att ge FSO:s medlemmar förutsättningar för att skapa sig en stabil 
ekonomisk grund, säger Mimmi von Troil.
   - Mikrofonden välkomnar detta samarbete som FSO har tagit initiativ till. Vi fi nns till just för företag inom 
social ekonomi och lokal utveckling. En mycket viktig sektor i samhället som hamnat ’mellan stolarna’ när 
politiken främst gynnar de traditionella tillväxtföretagen. Det ska på vårt håll stötta de regionala Mikrofonderna 
till samarbete med FSO:s medlemmar i hela landet, berättar Ulla Herlitz, vd på Mikrofonden Sverige.



Barn- och elevombudet 10 år

Fem framgångsfaktorer för bra mat i förskolan
- för dig som har övergripande ansvar för måltiderna i förskolan.

   I år är det tio år sedan Barn- och elevombudet (BEO) bildades. Det innebär att barn och elever i 10 år kunnat 
få skadestånd för kränkande behandling i skolan. Totalt har över 10 miljoner har betalats ut i skadestånd. 
   - Under de tio år som BEO har funnits har barns och elevers rättigheter stärkts och det fi nns i dag möjlighet 
att få upprättelse när de som ansvarar för skolan inte tar det ansvar som skollagen kräver för att förhindra, 
stoppa och anmäla kränkande behandling. Den lagstiftning vi har i Sverige sedan 2006 är i princip unik ur ett 
internationellt perspektiv och något vi ska vara stolta över, säger Caroline Dyrefors Grufman, som innehar 
posten som Barn- och elevombudet sedan 2012.
   2006 trädde den nya Barn- och elevskyddslagen i kraft och samtidigt inrättades Barn- och elevombudet. 
Tidigare hade elever som blivit mobbade i skolan mycket små möjligheter att få upprättelse och skadestånd. I 
ett uppmärksammat fall fi ck en elev från Grums själv stå för sina rättegångskostnader mot kommunen, trots att 
Högsta domstolen konstaterade att eleven blivit utsatt för omfattande kränkningar.
   Sedan 2006 har anmälningarna om kränkande behandling ökat med över 300 procent.
   - Att fl er anmäler behöver inte vara negativt, eftersom det främst är ett resultat av att fl er känner till möjlighet-
en, säger Caroline Dyrefors Grufman.
   Sedan 2006 har BEO begärt skadestånd för 330 elever, och över 10 miljoner kronor har betalts ut. De fl esta 
huvudmän betalar skadeståndet frivilligt. Om inte kan BEO stämma huvudmannen och driva ärendet i domstol. 
I 16 fall hittills har BEO fått domar i ärenden som vunnit laga kraft. Domarna har sedan blivit vägledande för 
BEO:s arbete.
   Barnkonventionen föreslås bli svensk lag. Det kommer att innebära att BEO och andra myndigheter som ar-
betar med frågor som rör barn kommer att behöva ta mer hänsyn till barnrättsperspektivet och låta barn få uttala 
sig mer i frågor som rör dem.
   - Förslaget om att barnkonventionen ska bli lag är mycket välkommet och ett steg i rätt riktning för att stärka 
och tydliggöra barns rättigheter. Vi ser också fram emot resultatet av regeringens utredning kring diskriminer-
ing. Målet är att uppnå lika behandling av alla elever som blivit utsatta för kränkande behandling. Alla elever 
ska ha samma rätt till upprättelse, säger Caroline Dyrefors Grufman.
   (Barn- och elevombudet)

   Fokusera på matgästen
   Det fi nns ingen universallösning för alla barn. Utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och 
ta tillvara barnens tankar och idéer. Det är viktigt att lyssna på och involvera barnen. Låt verksamheten genom-
syras av fl exibilitet.
   Satsa på kunskap och kompetens
   Skapa en verksamhet som lockar till sig kompetent och engagerad personal – det kan göra stor skillnad. Alla 
som arbetar med eller nära måltiden behöver kunskap om vad som kännetecknar en bra måltid och vilken roll 
just de har.
   Se till helheten − använd Måltidsmodellen
   En måltid är mycket mer än maten på tallriken. Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och 
kan användas i såväl planering som uppföljning av måltiderna i förskolan.
   Skapa en organisation med samarbete över gränser
   Bra måltider kräver en organisation med tydligt mandat att driva utvecklingen framåt och som främjar dialog 
och samarbete mellan olika yrkesprofessioner.
   Sätt upp mål och fråga efter resultaten
   Fastställda mål kring måltiderna är viktiga för att skapa en gemensam målbild för alla inblandande kring såväl 
upphandling, tillagning, servering som konsumtion. Ta fram konkreta handlingsplaner utifrån målen och följ 
upp resultatet.
   (Livsmedelsverket)



Nästa FSO-Nytt kommer den 2 december!

Allt fl er förstelärare i förskolan

FSO skriver nytt samarbetsavtal

   Trenden är tydlig: Förstelärarna i förskolan blir allt fl er. Fast ingen vet exakt hur många de är eller i vilka 
kommuner de fi nns. För staten har inte satsat så mycket som en krona på att skapa karriärtjänster i förskolan, 
och eftersom det inte fi nns någon övergripande satsning, fi nns det inte heller någon med uppdrag att följa frå-
gan.
   Ändå kan man konstatera att de blir fl er. Kommunerna väljer att satsa med egna medel. Till exempel har 
Malmö rekryterat cirka 100 förste förskollärare i år, med siktet inställt på att ha 120. I Linköping har det i år 
rekryterats 20, med målet att så småningom ha cirka 50. Helsingborg har sedan tidigare 17, Bollebygd och 
Ödeshög har en vardera.
   Dessa lärare har förstås lite olika arbetsbeskrivning beroende på var de arbetar, men generellt sett är det fl era 
saker som återkommer. De förväntas arbeta med utveckling och leda det pedagogiska arbetet, ta till sig och 
sprida kunskaper vidare. De ska säkra kvaliteten och arbeta med allt från matematik och språk, till större frågor 
som att se till att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De ska vara goda före-
bilder och handledare. Precis som för förstelärarna i skolan ska de bara ägna en mindre del av sin tid åt upp-
draget som förstelärare, ofta cirka 20 procent.
   Så vad är det som driver den här utvecklingen? Varför satsar kommunerna på att anställa förstelärare i för-
skolan? I Ödeshög kommun blir svaret kort och gott ”för vi tycker att det är viktigt att lyfta förskolan”. I Käv-
linge hoppas man kunna höja nivån på undervisningen. I Varberg satsar kommunen på förskolan, eftersom 
staten satsar på skolan. I Linköping vill man utveckla undervisningen, driva det pedagogiska utvecklingsarbetet, 
etablera goda förebilder och öka yrkets attraktionskraft.
   I Nacka, där lärarna kallas för ”särskilt yrkesskickliga förskollärare”, nämns fl era skäl, bland annat vill man 
skapa en karriärväg för duktiga förskollärare och vara en attraktiv arbetsgivare. Dessutom vill man säkra 
kvaliteten i förskolan om det blir brist på förskollärare.
   Med andra ord har kommunerna många och olika förhoppningar om vad deras satsning på förstelärare i för-
skolan ska leda till.
   Läs hela artikeln här:  http://bit.ly/2ffynzz
   (Lärarnas Nyheter)

   FSO har tecknat avtal med en ny samarbetspartner, 
Staples Connect. Staples Connect grundades i mitten av 
90-talet och levererar idag rena IT konsulttjänster, ser-
vicetjänster av IT hårdvara, skrivare och multifunktio-
nella produkter, konferensteknik och allt till detta till-
hörande kringutrustning och teknik. En fungerande och 
problemfri IT-miljö är A och O i dag för att företaget 
ska fungera effektivt. För att uppnå detta krävs tid och 
expertis. Vill du slippa lägga tid och energi på IT och bara veta att allt fungerar? Då är Staples Connects unika 
IT Online-tjänst helt rätt för dig.
   Med IT Online vet du alltid vad det kommer kosta. Du betalar en fast månadsavgift för varje enhet, server, 
klient eller nätverk så som MFP och printers, beroende på servicenivån du vill ha. På så vis behöver du aldrig 
oroa dig för att kostnaderna springer iväg, utan du har alltid full kontroll. Mer information hittar du inom kort 
på FSO:s hemsida.


