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Befattningsutbildning för 
rektorer i förskolan 

 

Förskolechefer bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar 
rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det 
statliga rektorsprogrammet.  

Under kort tid har flera stora förändringar skett i förskolan. Riksdagen beslutade om 
införandet av skolchefer från den 1 juli 20181 och att den som anställs som rektor i förskolan 
efter den 1 juli 20192 inom fem år ska genomgå det statliga rektorsprogrammet. Dessutom 
trädde en reviderad läroplan för förskolan i kraft från den 1 juli 2019. Förskolan och dess 
verksamhet styrs av läroplanen som i allt större utsträckning fokuserar på pedagogik och 
lärande i stället för endast omsorg. Behörighetskraven för rektorer i förskolan anges i 
skollagen och har följande lydelse: ”Som rektor får bara den anställas som genom utbildning 
och erfarenhet har pedagogisk insikt.”3 Kraven på utbildning respektive erfarenhet är inte 
utbytbara. Det innebär att båda kraven – utbildning och erfarenhet – ska vara uppfyllda. Det är 
inte heller så att något av kraven kan uppväga en brist i förhållande till det andra kravet – 
båda kraven ska vara uppfyllda, var för sig. FSO vill understryka att det inte finns lagstöd för 
att, som en del kommuner gör vid sin tillsyn eller i sina riktlinjer, ställa krav på att 
förskolechefen har förskollärarlegitimation. Däremot kräver Skolinspektionen pedagogisk 
utbildning på högskolenivå, men det finns inget exakt mått på hur många poäng i pedagogik 
man bör ha läst för att uppnå kravet på utbildning. Skolinspektionen gör en bedömning från 
fall till fall. Dock står det klart att utbildningen ska ha skett på eftergymnasial eller 
högskolenivå, men det behöver alltså inte vara en utbildning som leder till ett pedagogiskt 
yrke.4 Utöver detta krav ska den som anställs som rektor i en förskola efter den 1 juli 2019 
inom fem år genomgå det statliga rektorsprogrammet.  

FSO:s Befattningsutbildning för rektorer i förskolan avser att stärka de förmågor och utveckla 
de kunskaper som behövs för att leda verksamheten mot nationella mål, med respekt för de 
normer, värden och institutionella villkor som kännetecknar förskola och utbildning. Det är 
alltså inte en allmän ledarskapsutbildning utan en unik utbildning som fokuserar på de 
områden som finns angivna i läroplan för förskolan5 och de krav som finns angivna i 

                                                 
1 Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 8 a § 
2 Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap. 9 § samt 12 § 
3 Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap 11 § (förordn. 2018:1303) 
4 Bedömnings-PM Skolinspektionen 2014-04-02 s 11 
5 Läroplan för förskolan SKOLFS 2018:50 avsnitt 2.8 Rektorns ansvar 
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skollagen6. Befattningsutbildningen innehåller väldefinierade och omfattande moment av 
såväl skoljuridik som allmän juridik. Utöver utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och 
ledarskap för arbetslaget samt juridik innehåller utbildningen flera andra moment som FSO 
har bedömt som viktiga för att rektor i förskolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag och ansvara 
för den inre organisationen i förskolan. Utbildningen belyser det gemensamma ansvar som 
vilar hos huvudman och rektor, samtidigt som den förtydligar gränsdragningen mellan dessa 
två.  

MÅLGRUPP  
 
Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i 
förskolan.  
 
SYFTE  
 
Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. 
Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och 
den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för 
förskolan. Med en god kännedom om både den skolrättsliga och pedagogiska regleringen i 
förskolan skapas en trygghet i ledarrollen i både det pedagogiska uppdraget och i den egna 
organisationen. Moment som systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, det 
kompensatoriska uppdraget, kris och krishantering samt coachning och samtalsteknik ger 
viktig beredskap både i vardagen och vid oväntade händelser.  
 
Utbildningen betonar en aktiv handlingsinriktad ledning av den pedagogiska verksamheten. 
Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för utbildningens innehåll och 
upplägg. Vid vissa moment tillämpas lärande genom en metod som kallas för Case-
metodiken.  
 
MÅL  
 
Efter genomförd utbildning ska deltagarna vara väl rustade att axla det ansvar som åligger en 
rektor i förskolan. Deltagarna ska ha mycket god kunskap om det kompensatoriska uppdraget 
samt det systematiska kvalitetsarbetets olika delar inklusive pedagogisk dokumentation. 
Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar förskolan samt en 
allmänjuridisk kunskap om vilka lagar och förordningar förutom skollagen som styr 
verksamheten i förskolan. Vidare ska deltagarna vara väl bekanta med vilka planer som styr 
förskolan, delegationsbeslut och konsekvenser av dessa, kontakter med press och media. 
Deltagarna ska även vara väl förtrogna med systematiskt säkerhetsarbete, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och vikten av att aktivt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser för att skapa 
en trygg och säker miljö för både barn och pedagoger på förskolan.  
 
                                                 
6 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4,5, 11 §§; 2 kap. 9–10 §§; 3 kap 3–4 §§; 4 kap. 4–6, 9 och 13 §§; 6 kap. 10 
§; 8 kap 2, 9 §§. 
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Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna: 
 planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt 
 ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det 

kompensatoriska uppdraget. 
 verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå 
 ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas 
 utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt 

som arbetslaget som helhet ges stöd i sitt arbete  
 
 
Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om: 
 det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk 

dokumentation och betydelsen av dessa för verksamhetsutvecklingen 
 vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering samt vilket ansvar som åligger rektor 
 systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar 
 systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys 
 rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering 
 vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik 

och konflikthantering 
 
 
GENOMFÖRANDE 
 
Utbildningen omfattar tolv heldagar fördelade på sex moduler/kurstillfällen.  
Alla utbildningsdagar är heldagar mellan kl 09.00- senast 17.00  
För att efter genomförd utbildning erhålla sitt diplom är närvaro under alla moduler 
obligatorisk och examinationsuppgiften ska vara godkänd.  
Utbildningen genomförs under 2021 i Stockholm.  
 
 
FORMER FÖR BEDÖMNING OCH UNDERVISNING 
 
Vid anmälan till utbildningen får deltagarna en länk till utbildningens första hemuppgift som 
består av en enkät som skall fyllas i inför starten. Efter modul tre ska deltagarna genomföra 
utbildningens hemtentamen/examinationsuppgift inom skoljuridik. 
 
Undervisningen kommer att genomföras genom föreläsningar, eget arbete hemma, reflektion 
och litteraturläsning.  
 
 
 



 
 

 

 
 
FSO                                                                  Växel: 031-309 90 10 
Box 3082                                                  Journr: 0708-630 224 
400 10 Göteborg                                                           E-post: info@fso.se 

 
 
 
 
 
KURSLITTERATUR 
 
Förskolan – Uppdrag och Juridik av Helene Roslund (ISBN 9789144121864) 
 
Denna litteratur är obligatorisk för kursen – Köps in av deltagarna. 
 
 
Modul 1 
21-22 januari 2021 
 
Dag 1: Uppstart 
Information om utbildningen och dess uppbyggnad med förförståelse, case, den egna 
verksamheten och läsanvisningar; lokal, tider, luncher.  
Uppföljning av hemuppgift.  
Gruppdiskussioner 
 
Dag 2: Rollen som chef 
Förmiddag 
Föreläsning om kris, krishantering och beredskap. Genomgång av gruppdynamik, roller och 
ansvar.  
Eftermiddag 
Rollen som chef, utmaningar, kommunikation och organisation. Fördjupning i metoder med 
stöd av en metod som kallas KO-schema. 
 
 
Modul 2 
18-19 februari 2021 
 
Dag 3: Skoljuridik.  
 Övergripande förskolejuridik: Vad är en förskola, rätten till plats och förskolans syfte. 
 Utbildning och undervisning: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5 § 

skollagen), Utveckling och lärande, Trygg omsorg inklusive säkerhetsfrågor, 8 kap 
sidan 103-106, Barnens arbetsmiljö/lärmiljö inkl. barngruppens storlek 2 kap och 8 
kap, sidan 106-112  

 Likvärdig utbildning och det kompensatoriska uppdraget: Särskilt stöd för att kunna 
delta i utbildningen 3 kap. och 8 kap, sidan 144, egenvård i förskola, orosanmälan.  

 Förskola och hem (Föräldrabalken, Lpfö del 2.4, 2.5, 8 kap skollagen, ), 
Vårdnadshavare/föräldrar – lite familjerätt, Ansvarsfördelning förskola – hem, 
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samarbete med hemmen, övergångar mellan skolformer och offentlighet och sekretess 
till skydd för uppgifter om barnen och deras närmaste 

 
Dag 4: Skoljuridik 
 Styrning och ansvarsfördelning med särskilt fokus på rektorsrollen (arbetslag, 

förskollärare, rektor, skolchef, huvudman, staten) 2 kap. skollagen, sid 177-202. 
 Annan juridik som styr förskolans verksamhet, bl.a. tystnadsplikt, hantering av 

personuppgifter, samarbete förskola hem, kontakter med socialtjänsten samt egenvård 
och medicinering i förskolan. 

 Juridik med fokus på en fristående förskolas relation till kommunen.  
 Godkännande, tillsyn samt resursfördelning 

 
Modul 3 
25-26 mars 2021 
 
Dag 5: Skoljuridik 
Förmiddag 
Skoljuridik med fokus på kränkande behandling och diskriminering enligt 6 kap. skollagen 
och diskrimineringslagen. 
 
Eftermiddag 
Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att skapa 
delaktighet med barn, vårdnadshavare och övriga anställda. Gruppdiskussioner. 
 
Dag 6: Uppdrag Rektor 
Rektorns ansvar utifrån läroplan/skollag 
Personalansvar 
Planer som styr förskolan 
Huvudmannens ansvar utifrån läroplan/skollag 
Delegationsbeslut 
 
Examinationsuppgift genomförs efter modul 3. 
 
 
Modul 4 
20-21 maj 2021 
 
Dag 7: Mål- och resultatstyrning 
Genomgång av förskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollagens/läroplanens krav på 
rektorns ansvar. 
Pedagogisk dokumentation 
Praktisk tillämpning av förmiddagens föreläsning. Genomgång av metoder för att skapa 
delaktighet med barn, vårdnadshavare och övriga anställda.  
Gruppdiskussioner.  
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Dag 8: Tillgänglig förskola för alla 
Grupp, individ och organisation. 
Struktur och organisering. 
 
 
Modul 5 
26-27 augusti 2021 
 
Dag 9: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar 
Förmiddag 
Att arbeta med arbetsmiljöfrågor, krav och ansvar. 
Eftermiddag 
Anställning och avskedande. Arbetsrättslig lagstiftning. 
 
Dag 10: SSA – Systematiskt säkerhetsarbete   
Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan. Arbetsmiljö och andra planer, Utrymning/Inrymning 
samt Systematiskt brandskyddsarbete, Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Skriftlig återkoppling från examinationsuppgift. 
 
Modul 6  
23-24 september 2021 
 
Dag 11: Ledarskap och Coachning 
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. 
 
Dag 12: Kommunikation och samtalsteknik 
Ledarskap, organisation, stress, konflikthantering, coachning och samtalsteknik. 
Gruppdiskussioner. 
 
I modul 6 har deltagarna två sammanhängande dagar med omfattande utbildning i coachning 
och ledarskap. Föreläsningar kombineras med grupparbeten och enskilda övningar så att 
deltagarna ska känna en trygghet i sin roll som ansvariga ledare/chefer.  
 
 
 

Utbildningen genomförs vartannat år i Stockholm, vartannat år i Göteborg. Utbildningen 
startar torsdag/fredag i slutet av januari 2021 i Stockholm. Antalet platser är begränsat till 
35 personer. Anmälan stänger när antalet platser är bokade.  

 

 


