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PRESSMEDDELANDE från FSO, 16 april:

   - Det är med sorg i hjärtat jag kan konstatera att det uppenbarligen fi nns en majoritet 
i Sveriges riksdag som inte värnar de idéburna fristående förskolorna, och som med ett 
enkelt pennstreck nu riktar en dödsstöt mot föräldrakooperativa förskolor, en förskole-
form som bland annat har kallats för ”demokratins vagga”. Det säger FSO Fria försko-
lors vd Mimmi von Troil med anledning av den motion som tre av allianspartierna har 
lämnat till riksdagen.
   Moderaterna, Liberalerna och KD ger i motionen stöd till regeringens propostion om 
ägar- och ledningsprövning av bland annat idéburna fristående förskolor, ett förslag 
som FSO redan tidigare har varnat för kommer att innebära slutet för föräldrakoopera-
tiven. Enligt S+MP-regeringens förslag, som nu också M, L och KD stöder, kommer 
det att ställas krav på att förskolorna kan visa upp erfarenhet och ekonomisk stabilitet 
innan de får tillstånd att bedriva verksamhet. Resultatet blir att endast de kommunala 
förskolorna och de privata vinstdrivande storkoncernerna kommer att överleva.
   - Det fi nns ett grundläggande tankefel inom den svenska politiken – det att man likställer privat och idéburet. 
I förslaget om ”ägarprövning”, eller ”Tillstånd att motta offentlig fi nansiering” som det numera heter, ingår 
både föräldrakooperativ och andra idéburna aktörer som man vill ska prövas utifrån samma villkor som aktiebo-
lag. Visserligen har fi nansdepartementet kommit med en promemoria där man undantar vissa idéburna aktörer. 
I promemorian saknas dock registrerade trossamfund bland undantagen, likaså är man tydlig från fi nansdeparte-
mentet att ideella eller ekonomiska föreningar som vänder sig till en begränsad krets, läs föräldrakooperativ, 
inte heller ska omfattas av undantagen, säger Mimmi von Troil. 
   Sverige brukar gå sin egen väg men i detta fall hade det varit bra om man hade betraktat hur de närmsta gran-
narna inom Norden och Europa gör. Sverige har lägst andel idéburen välfärd i EU (3 %) . I Norge ligger den på 
8 % och i Finland 14 %. I Tyskland 46 %. 
   - Menar man allvar från politikens sida oavsett partifärg eller vänster/höger att man vill värna idéburen väl-
färd, behöver man också ta fram förslag som stöder och ger förutsättningar för idéburen välfärd, inte begraver 
den. Förslag som minskar beskattning av återinvesterat överskott och som ställer rimliga krav på ägarna – som 
lämnar utrymme för det idéburna och dess oerhörda kraft. Nuvarande riksdag verkar inte särskilt intresserad av 
detta, säger Mimmi von Troil.

   Det är riksdagen som beslutar om förslagen ska gå igenom. Regeringens proposition och motionen från M, L 
och Kd innebär att du som styrelseledamot i föräldrakooperativet ska kunna bevisa att du har erfarenhet från att 
driva förskola för att förskolan ska få behålla sitt godkännande. Förslaget innebär också att föräldrakooperativet 
ska betala en engångsavgift på 27.500 kronor och därefter en årlig avgift för att styrelsen ska kontrolleras. 
   Kontakta riksdagsledamöterna i din valkrets och berätta för dem varför du tycker att föräldrakooperativen ska 
få fortsätta! Skicka mail till förnamn.efternamn@riksdagen.se.
   Här hittar du Sveriges riksdagsledamöter i valkretsordning:  https://bit.ly/2ESSFed



Förskola tvingas stänga pga svikna löften
från Göteborgs stad – 20 barn utan förskoleplats

Vill du driva en ny förskola i Skåne?

Satsning i vårbudgeten: Fler böcker i förskolan

Planer på slopad karensdag stoppas

   PRESSMEDDELANDE från FSO, 9 april:
   Kooperativa förskolan Skattkammaren i Skintebo varslar personalen och ett 20-tal barn kommer att stå utan 
förskoleplats när förskolan tvingas stänga på grund av lokalbrist, detta efter att Göteborgs stad har brutit sitt 
löfte att ersätta förskolan med nya lokaler.
   Förskolan blev i höstas uppsagd från sin lokal för att Göteborg ska riva den och bygga nya kommunala för-
skolor på tomten. I uppsägningen utlovas att förskolan ska erbjudas en ny lokal. Förskolan fi ck senare besked 
om att bygget av den nya lokalen hade blivit försenat och att man behövde skriva på ett tilläggskontrakt – detta 
besked betecknades därefter av kommunens tjänstemän som ett ”rivningskontrakt”. I dag har kommunen helt
frångått sitt löfte att erbjuda en ersättningslokal, och förskolan Skattkammaren tvingas nu lägga ned sin verk-
samhet, varsla personalen och meddela föräldrarna att deras barn kommer att stå utan förskoleplatser.
   - I snart ett halvår har Göteborgs stad velat i frågan. Ena dagen har man erbjudit en lokal för att dagen därefter 
dra tillbaka erbjudandet. Göteborg stad har också meddelat att Skattkammaren ska bekosta samtliga anpassni-
ngar som behövs i en eventuell ersättningslokal, säger FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil. 
   Skattkammaren är en av Göteborgs äldsta kooperativa förskolor med 30 år på nacken. Förskolan startades 
som ett föräldrakooperativ men drivs av personalen sedan några år tillbaka som ett personalkooperativ. 
   - Enskilda tjänstemän har uttryckt att det inte är ett ”problem” att Skattkammaren försvinner eftersom det 
fi nns platser på de kommunala förskolorna runt omkring. Det är intressant med tanke på att Skolinspektionen 
vid ett vite om 2,5 miljoner kronor förelagt Göteborgs stad att uppfylla platsgarantin i förskolan, säger Mimmi 
von Troil.

   Vellinge kommun söker enskild huvudman till fristående förskola i Hököpinge.
   Förskolan projekteras i Hököpinge, strax norr om Vellinge tätort, och väntas stå klar i augusti 2020. Förskolan 
planeras för 120 barn och kommer att ingå i kommunens gemensamma kö. Huvudmän som är intresserade av 
att driva förskolan inbjudes att inkomma med ansökan enligt förfrågningsunderlag i bifogad bilaga.
   Läs mer här: https://bit.ly/2IMFjCz

   Läsning är grunden för fortsatt lärande. I vårbudgeten gör regeringen en investering för mer läsning och fl er
böcker i förskolan. Genom satsningen ges förskolor över landet möjlighet att köpa in fl er böcker till sin verk-
samhet.
   - Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns nyfi kenhet och skapa intresse för läsning 
hos både barn och föräldrar. Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga möjligheter att 
ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografi sk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, 
säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).
   Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårbudgeten för en utökning av läsfrämjande insatser och 
inköp av litteratur vid förskolor. Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen. Kulturrå-
det fördelar i dag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet och ger också stöd till inköp av litteratur.

   Den röd-gröna majoriteten i Göteborgs försök att slopa karensdagen för förskolepersonal under vinterkräk-
sjukesäsongen har stött på patrull, rapporterar Göteborgs-Posten, GP.
   Enligt Göteborgs HR-avdelning kan en kommun inte ensidigt genomföra detta. 
   - Att bara slopa karensdagen rakt av går inte, så det går inte att genomföra det här som vi tolkat uppdraget, 
säger HR-direktören Tina Liljedahl-Scheel till GP.
   (Kommunalarbetaren)



GP kommenterar nedläggningen av Skattkammaren

Norge får lag om förskolors bemanning

   Artikel på ledarplats i GP med anledning av förskolan Skattkammarens nedläggning, 12 april:
   Samtidigt som köerna till barnomsorgen växer i Göteborg motarbetar kommunen kooperativa förskolan 
Skattkammaren. Förvaltningens njugga agerande mot en uppskattad fristående aktör är inget annat än idioti. Det 
väcker misstankar om en bakomliggande ideologisk agenda.
   I höstas avslöjade en kartläggning från stadsbyggnadskontoret att närmare 1300 förskoleplatser kommer att 
saknas i centrala Göteborg om några år. Emmali Jansson (MP), byggnadsnämndens ordförande, erkände att de 
rödgröna bär största ansvaret: "Jag har svårt att förstå att vi inte mäktat med att ta tag i det här tidigare". Det är 
ett handfallet uttalande med tanke på att Miljöpartiet styrt staden ända sedan 1990-talet.
   I februari tydliggjordes konsekvenserna av den usla framförhållningen. Inget barn som stod i kö till förskola i 
Centrum beräknades erbjudas en plats inom de lagstadgade fyra månaderna. Förvaltningen svarar arga föräldrar 
att situationen kan vara löst tidigast i september. Beskedet att kommunen avsåg att bryta mot lagen hela våren 
resulterade i att Skolinspektionen tog på sig hårdhandskarna. 
   I mars krävde myndigheten, återigen, att Göteborg skakar fram förskoleplatser men denna gång hotar Skolins-
pektionen med vite på 2.5 miljoner kronor om staden inte uppfyller platsgarantin. Senast den sista maj ska kom-
munen redogöra för hur det ska ske. Det är pinsamt att rikets andra stad inte klarar att ha en långsiktig planering 
för barnomsorgen utan att bli tagen hårt i örat på detta sätt. Lagstiftningen fi nns för att föräldrar, och indirekt 
arbetsgivare, ska kunna lita på att det fi nns barnomsorg så de kan planera sina liv. Att det föds barn, sker infl y-
ttning och Göteborgs bebyggelse förtätas är knappast nyheter för makthavarna.
   Samtidigt som det råder skriande brist på förskoleplatser tvingas en av Göteborgs äldsta kooperativa förskol-
or, med 30 år på nacken, att stänga på grund av sviket löfte från förvaltningen. I måndags meddelade fristående 
förskolan Skattkammaren i Billdal att personalen varslas och att ett 20-tal barn snart kommer att stå utan för-
skoleplats. I höstas blev Skattkammaren uppsagd från sin lokal för att kommunen ska riva den och uppföra en 
kommunal förskola på tomten. Göteborgs stad utlovade en ersättningslokal men det löftet har kommunen brutit. 
   I ett pressmeddelande uppger förskolan att enskilda tjänstemän har uttryckt att det inte är ett problem att pop-
ulära Skattkammaren försvinner eftersom det fi nns kommunala förskolor i området. Det klingar falskt med tan-
ke på Skolinspektionen samtidigt hotar Göteborgs stad med vite för man inte lyckas ordna förskoleplatser i tid. 
Så sent som i december skrev GP om en familj som begärt förskoleplats i centrala Göteborg men uppmanades 
av stadens handläggare att söka sig till Borås för barnomsorg (GP 19/12 2017). 
   Helene Odenjung, Liberalernas kommunalråd, skrädde inte orden på Twitter i måndags när det gäller nedläg-
gningen av omtyckta Skattkammaren: "Jag har varit med om mycket när det kommer till förskolan i Göteborg, 
men denna fråga tar ändå priset. Det här är en fullständigt oacceptabel hantering. Detta är ett dråpslag för de 
små idéburna förskolorna i Göteborg!"
   Odenjung (L) har helt rätt. Förvaltningens njugga agerande mot den kooperativ förskolan är inget annat än 
idioti och väcker misstankar om en bakomliggande ideologisk agenda. Det är absurt att sätta krokben för en 
välfungerande fristående verksamhet när en allt längre kö av barn väntar på plats. Det är uppenbart att försko-
leverksamheten i Göteborg är ett rödgrönt sorgebarn.
   Jenny Sonesson, GP

   Från och med i augusti måste norska förskolor ha en viss bemanning. Regeringen har beslutat att det ska vara 
max tre barn per anställd på en småbarnsavdelning. På en storbarnsavdelning gäller max sex barn per anställd.
   - Vi måste ha en bemanningsnorm som säkrar att alla barn har tillräckligt med anställda runt sig, oavsett 
vilken förskola de går i, sade kunskaps- och integrationsminister Jan Tore Sanner som företräder konservativa 
partiet Høyre, till den norska tidningen Dagsavisen.
   Förslaget har mött hård kritik av de privata förskolornas organisation, PBL, som hävdar att det kommer in-
nebära att en av fyra små förskolor tvingas stänga eftersom regeringen inte samtidigt tillskjuter mer pengar till 
förskolan. Även den norska motsvarigheten till arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, 
KS, är kritiska och kräver ökade statliga anslag till barnomsorgen.
   (Kommunalarbetaren)



Kunskapsöversikt i förskolan

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

L vill ha obligatorisk språkförskola

Nästa FSO-Nytt kommer den 4 maj!

   Skolverket har tagit fram en kunskapsöversikt med ett forskningsperspektiv på undervisning i förskolan. 
   I översikten ingår kapitel skrivna av fjorton forskare från fyra svenska universitet. Den kan läsas som en hel-
het, men kapitlen kan även läsas fristående. Översikten riktar sig till barnskötare, förskollärare, förskolechefer 
och huvudmän, och andra som är intresserade av undervisning i förskolan.
   Texterna har tagits fram parallellt med att Skolverket har gjort en översyn av läroplanen för förskolan under 
2017/2018. Kunskapsöversikten refererar därför till förskolans läroplan i sin lydelse 2016. 
   Kunskapsöversikten fi nns att ladda ned här:  https://bit.ly/2EpLycS

   Göteborgs universitet anordnar tillsammans med Göteborgs stad en uppdragsutbildning för personal i för-
skolan i Skolverkets regi – ”Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan”, 7,5 högskolepoäng på 8-delsfart.

   Kort om innehållet:
   Allt fl er barn i förskolan är fl erspråkiga och enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att barn med 
ett annat modersmål än svenska utvecklar sin förmåga att kommunicera både på svenska och på modersmålet. 
För att kunna stödja barnen i detta behövs ökad kunskap om språkutveckling och språkanvändning. Kursen 
Flerspråkighet i förskolan ger grundläggande kunskaper om hur andraspråksutveckling går till och vilken roll 
modersmålet spelar för språkutvecklingen. Vidare ger kursen kunskaper om sambandet mellan språk och kun-
skapsutveckling och vi ser på olika sätt att arbeta språk-och kunskapsutvecklande i förskolan. Kursen visar hur 
fl erspråkighet kan bli en resurs för såväl barn som personal i förskolan och vi diskuterar olika förhållningssätt 
som förskolan kan uppvisa i arbetet med fl erspråkiga barn. Flerspråkighet i förskolanlyfter även hur sociala och 
kulturella miljöer bidrar till att forma en fl erspråkig identitet.
   Personal inom fria förskolor i Göteborgs inbjuds att delta. Kursen är på 7,5 hp och ges på 8-delsfart med 5-6 
träffar fördelat över två terminer. Första kurstillfället är 22 maj och övriga träffar är fördelat under kommande 
läsår, HT18/VT19.
   Institutionen för svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet håller i kursen i samverkan med Skolver-
ket. Kursen är kostnadsfri.
   Antal platser totalt är 70. Vi ser gärna att man är minst 2 personer från en enhet. Kursen riktar sig också till 
förskolechefer.
   Anmälan sker så snart som möjligt, senast 20 maj.

   För mer information samt anmälan, se länk:  https://kompetensutveckling.gu.se/seminar/detail/3541

   Liberalerna föreslår att det ska bli obligatoriskt för barn till nyanlända att gå i förskola från tre års ålder så att 
de lär sig bättre svenska.
   - All forskning visar på att de barn som gått i förskolan kommer få en mycket bättre start när de börjar i sko-
lan sen. Skillnaden mellan svenskfödda barn och de barn som kommer hit är det att man får ju språket med sig 
hemma, genom att man pratar svenska hemma, säger Gulan Avci, Liberalernas integrationspolitiska talesperson.
   Enligt Liberalerna så är det ungefär 15 000 barn som berörs av förslaget och tanken är att de åtminstone ska 
gå 15 timmar i veckan i en språkförskola som särskilt fokuserar på att lära ut svenska. En orsak till förslaget är 
att resultaten i skolan sjunker för nyanlända, enligt Liberalernas partiledare Jan Björklund.
   - Invandrarbarn är naturligtvis varken bättre eller sämre på att lära sig matte, historia eller andra ämnen, men 
det som skiljer är att de inte kan svenska. Och därför måste vi se till att så många som möjligt kan svenska re-
dan när de börjar skolan, säger Björklund.   
   (Sveriges Radio)


