
Fria förskolor “glöms” av Skolverket

UD tackar FSO

   22 september 2017

Med programmet till FSO-dagen 2018!Med programmet till FSO-dagen 2018!

   3-åriga Vira håller på med bokstäver i förskolan. 
   - Det här är bokstaven Ä, som i älskling, förklarar fröken.
   Vira räcker upp handen och säger: 
   - Det heter faktiskt min mamma. 

“ Citatet

   Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och ut-
veckla utbildningen så att måluppfyllelsen och likvärdigheten inom och mellan förskolorna ökar. Insatserna 
ska enligt uppdraget baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och det handlar om förskolor och 
skolor som har svåra förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Men det handlar bara om de kommunala försko-
lorna. De fria förskolorna har man inte med i detta arbete.
   Skolverket ska enligt uppdraget, i dialog med huvudmännen, genomföra insatser på utvalda förskolor med 
underlag från Skolinspektionen. I praktiken innebär det att först om Skolinspektionen upptäcker att en förskola i 
ett område har svåra förutsättningar så tittar man också på övriga förskolor i samma område, och då kan de fria 
förskolorna komma på tal för stöd.
   FSO:s rådgivare Catarina Ranäng ingår i Skolverkets arbetsgrupp och uppmärksammade denna på att de fria 
förskolorna inte var inkluderade i arbetet.
   - Jag tycker att det är bedrövligt att man ”glömmer” 20 procent av Sveriges förskolebarn i de fristående idé-
burna förskolorna. Det framgår inte riktigt varför man bara vänder sig till de kommunala förskolorna, och det 
står inte heller något i regeringsuppdraget att de fria förskolorna inte ska vara med. Dessutom vänder man sig 
i princip bara till huvudmän som har fl er än en enhet, och då försvinner ytterligare en stor del av våra medlem-
mar från möjligheten att få ta del av detta stöd.

   Det fi nns barn som bor i Sverige som inte omfattas av rätten till förskola, 
nämligen barn till personer som arbetar på ambassader eller konsulat som 
representerar länder utanför EU/EES-området. För dessa barn har hemkom-
munen ingen bidragsskyldighet. Men det fi nns faktiskt en möjlighet för dessa 
barn att få gå i den fantastiska svenska förskolan - om de går på fristående 
förskolor. Fristående förskolor har nämligen rätt att fakturera utländska beskickningar i Sverige eller enskilda 
tjänstemän där för samma belopp som det kommunala bidraget.
   Från Protokollets sida på Utrikesdepartementet framförde man på torsdagen ett stort tack till FSO för alla de 
fria förskolor som på detta sätt tar emot dessa barn. För att förbättra servicen till utländska ambassader eller 
konsulat vill UD gärna utöka sin lista över de förskolor som är beredda att ta emot diplomatbarn och fakturera 
respektive ambassad eller konsulat. Är det så att din förskola vill fi nnas med på denna lista, kontakta FSO:s vd 
Mimmi von Troil på mimmi.von.troil@ffso.se.



Nya läroplanen fokuserar på utbildning

Ny utbildning i Skövde

Barnskötare ska lättare få fast jobb

   För 20 år sedan kom dagens läroplan för förskolan. Nu ses den över av Skolverket på uppdrag av regeringen. 
Den 11 september presenterade myndigheten ett första förslag till en förändrad läroplan för förskolan på sin 
hemsida.
   I den inledande delens åtta sidor, som handlar om förskolans värdegrund och uppdrag, förekommer ordet ut-
bildning fl itigt – till skillnad från i den nuvarande där varken ordet utbildning eller begreppet undervisning fi nns 
med.
   - En av anledningarna till att vi nu gör om läroplanen är att både utbildning och undervisning fi nns med i skol-
lagen från år 2010. Och båda delarna pågår i dagens förskola, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på 
Skolverket.
   För ett år sedan visade Skolinspektionens granskning (rapporten ”Förskolans pedagogiska uppdrag”) att 
begreppet undervisning var främmande för många som arbetade inom förskolan. Personalen valde i stället att 
prata om lärande, trots att undervisning ska ske i alla skolformer enligt skollagen. Problemet med att använda 
lärande var, enligt Skolinspektionen, att det inte behöver syfta mot strävansmålen.
   Skolverket försöker nu göra gränsen mellan utbildning och undervisning tydligare i sitt förslag till ny läro-
plan. Lekens roll fi nns med i ett kortare avsnitt, men anges ha en central plats i utbildningen. Omsorgen nämns i 
en mening och ska bilda en helhet med utbildningen.
   (Lärarnas tidning)

   Från och med vårterminen 2018 går det att läsa till förskollärare och grundlärare F-3 i Skövde. Detta tack vare 
ett samarbete mellan högskolorna i Skövde och Borås.
   Samarbetet lovordas av kommunerna i Skaraborgs kommunalförbund.
   - Lärarbristen är stor i hela landet. Ser man till Västra Götalandsregionen är Skaraborg den enda delregionen 
som inte har någon egen lärarutbildning, så hos oss är problemet kanske extra stort, säger Hillevi Larsson, ut-
bildningsstrateg på kommunalförbundet.
   Högskolan i Borås är det lärosäte som kommer att ansvara för utbildningen, men den ges i lokaler på Högs-
kolan i Skövde. Anita Kjellström, universitetslektor vid Högskolan i Skövde och chef för Sektionen för förskol-
lärarutbildning vid Högskolan i Borås, är en av dem som har lett samarbetet mellan de båda högskolorna.
   - Det är en styrka att Skövde får ta del av de lärarutbildningar som redan är etablerade i Borås. Samtidigt 
kommer vi att utnyttja de styrkeområden som fi nns på Högskolan i Skövde, som till exempel IT, för att få en 
lokal profi l på lärarutbildningarna här, säger hon.   

   Barnskötare som har vikarierat som förskollärare i Skellefteå kommun har inte kunnat tillgodoräkna sig da-
garna för en fastanställning. Men nu har kommunen och Kommunal kommit överens om en lösning. 
   Det var för ungefär ett år sedan som Kommunal i Skellefteå började upptäcka problemet med att barnskötare 
fi ck förskollärarvikariat där de anställdes som outbildade förskollärare i stället för barnskötare.
   - Det innebar att de inte kunde konverteras in som barnskötare, för de stod på förskollärarlistan. Det fi nns stäl-
len där de slutat vara förskollärarvikarier för det lönar sig inte, säger Annica Ögren, klubbordförande för barn- 
och ungdomsklubben inom Kommunals sektion i Skellefteå.
   Ett av arbetsgivarens argument har varit att de gärna ser att barnskötarna vidareutbildar sig till förskollärare.
   - Men får man aldrig fast anställning så vill man ju inte utbilda sig vidare, säger Annica Ögren.
   Nu har arbetsgivaren lyssnat på Kommunal och kom nyligen med ett förslag som innebär att det är tillsvidare-
anställda barnskötare som anställs på förskollärarvikariaten. På barnskötarnas vikariat anställs visstidsanställda 
barnskötare. På så sätt undviks problemet att barnskötare vikarierar för förskollärare utan att det räknas in i de 
dagar som behövs för att få en fast anställning.
   - Det handlar om trygga anställningar för vikarier som fått hänga i luften och varit väldigt besvikna. Vi känner 
att dialogen som vi har haft med arbetsgivaren har burit frukt, säger Annica Ögren.
   (Kommunalarbetaren)



Konferens för förskolechefer

Ny viktig utbildning från FSO

VågaVåga
varavara
tryggtrygg

   SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighetens västra region, arrangerar i november sin årliga skolledarkonfe-
rens. Den vänder sig till rektorer och förskolechefer och fokuserar på dessas betydelse för utvecklingen av sin 
organisation.
   Man använder sig av formen dialogkonferens där teori och praktik binds ihop genom föreläsningar, refl ektion 
i grupper och eget utvecklingsarbete. Under dagen får du som ledare en möjlighet att dela aktuella frågor med 
andra ledare och inspireras genom ny kunskap, senaste forskningen och exempel på pågående skolutveckling. 
Syftet är att du som ledare ska kunna ta konkreta steg i ett förändringsarbete med målet att utveckla din organi-
sation så att alla lyckas.
   Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg
   Datum: 15 november 2017, kl 08:15–16:00
   Sista anmälningsdag: 3 oktober 2017
   Deltagaravgift: 750 kr exklusive moms
   För mer information och anmälan:  http://bit.ly/2gY4Pw1

   Är du trygg i din roll som vuxen och pedagog när ett barn signalerar otrygghet, vänder sig inåt och i tysthet 
ropar på hjälp eller på andra sätt visar att något är fel i barnets omgivning? Genom FSO:s nya utbildning Våga 
Vara Trygg stärker du dina kunskaper om anmälningsplikten, du lär dig lyssna på barnen och ta ställning. 
   Våga Vara Trygg ger dig kunskapen och verktygen för att du på bästa möjliga sätt kan ge barnen den trygg-
het de behöver när det krisar. Utbildningen omfattar två heldagar.

   Datum: 12-13 oktober på hotell Scandic Crown i Göteborg. 
   Pris (Obs! Utbildningen omfattar två heldagar): 
   Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 4.850 kronor + moms/person. Ej medlem 6.300 kronor + 
moms/person. Priset inkluderar material, luncher och kaffe.

   För mer information, se FSO:s hemsida, www.ffso.se, eller maila utbildning@ffso.se
   Anmälan på särskilt formulär på FSO:s hemsida.

   Bland föreläsarna: 
   Elisabeth Arnér, fd förskollärare och forskare vid Örebro universitet
   Marie Kurzwelly, socionom och expert på krishantering

PLATSER KVAR!

PLATSER KVAR!



Nästa FSO-Nytt kommer den 6 oktober!

Program FSO-dagen 27 april 2018
Tema: Vartenda barn räknas!

Fredagen den 27 april 2018 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

08.00-09.00 Registrering

09.15-10.00 Inledningsanförande av Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor

10.15-11.15 Årsmöte FSO Fria förskolor

11.25-12.10 Seminarieblock 1
• Lunch 1
• Lena Richard, Ekocentrum - Att jobba mot en ”giftfri förskola”
• Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige - Funktionsrätt för barn – allas rätt att delta på lika villkor
• Marianne Bengtsson, VG-regionen - Hygien i förskolan – Det ska vara lätt att göra rätt
• Mikael Hellstadius, jurist - Förskolan i skollagen

12.20–13.05 Seminarieblock 2
• Lunch 2
• Lena Richard, Ekocentrum - Att jobba mot en ”giftfri förskola”
• Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige - Funktionsrätt för barn – allas rätt att delta på lika villkor
• Marianne Bengtsson, VG-regionen - Hygien i förskolan – Det ska vara lätt att göra rätt
• Gunnar Järsjö alt Christer Johansson och Kamilla Rosendahl, KFO - Arbetsrätt och arbetsgivaransvar 
 

13.15-14.15 Seminarieblock 3
• Camilla Lindgren och Tuula Torro, Verbala Stigar - Pedagogens tysta kunskap, del 1
• Lars Melin, advokat - Förskolans behandling av personuppgifter – Nya regler och strängare ansvar 
• Mats Olsson, förskollärarutbildare - Nu vänder det - om män i förskolan
• Charlotta Hughes, BeMe Life Coaching - Se, hör och förverkliga varje barn
• Suzanne Axelsson, Filosofi ska förskolan - Filosofi  med yngre barn

14.15-15.00 Eftermiddagskaffe

15.00-16.00 Seminarieblock 4
• Camilla Lindgren och Tuula Torro, Verbala Stigar - Pedagogens tysta kunskap, del 1
• Lars Melin, advokat - Förskolans behandling av personuppgifter – Nya regler och strängare ansvar 
• Mats Olsson, förskollärarutbildare - Nu vänder det - om män i förskolan
• Charlotta Hughes, livscoach - Se, hör och förverkliga varje barn
• Elisabet Mellroth, doktorand - Att utveckla den pedagogiska verksamheten för de särskild begåvade barnen
 

16.30-17.30 Avslutningsföreläsning
Inspirationsföreläsning med rallyvärldsmästarinnan Tina Thörner

17.30-19.00 Mingel

   Priser: Rikskonferensen för förskolechefer den 26 april 2018:   375 kr plus moms
                FSO-dagen den 27 april 2018:                                         475 kronor exkl moms
                Både den 26 och 27 april, 100 kronor rabatt:                  750 kronor exkl moms
                        I priserna ingår seminarier, eventuellt material, luncher och kaffe.

Anmälningstiden till FSO-dagen och Rikskonferensen för förskolechefer 
börjar lördagen den 1 oktober och pågår till den 31 januari 2018.

För mer information om FSO-dagen och föreläsarna, gå till FSO:s hemsida, www.ffso.se.


