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FSO är Sveriges branschorganisation för idéburna fria förskolor. 
FSO:s uppgift är att, med ett barnperspektiv, arbeta för alla barns 

lika möjlighet till utveckling oavsett huvudman för förskolan. 
 

Regeringen glömmer de allra minsta - igen! 
 
 
Regeringen presenterade på torsdagen en skolkommission som ska ”lämna förslag som 
syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad 
likvärdighet i skolan”. Förskolan nämndes inte med ett ord i regeringens 
pressmeddelande, och knappt någon i kommissionen kan anses representera de allra 
minsta barnens intressen. 
 
- En skolkommission är naturligtvis en bra tanke. Men det som oroar är att statsmakterna – 
återigen – glömmer bort de minsta barnen i förskolan, som ju där tar sina allra första steg på 
sitt livslånga lärande, säger Mimmi von Troil, vd för branschorganisationen FSO Fria 
förskolor. 
 
Förskolan blev en egen skolform 2011. Därmed skärptes de allra minsta barnens rättigheter 
och förskolan blev en mer integrerad del av hela det svenska utbildningssystemet.  
 
- Det ställs samma krav på behörighet för den som undervisar, oavsett om det är skola eller 
förskola. Förskolan har, precis som övriga skolformer, en tvingande läroplan, och skollagen 
ställer samma krav på förskolan och skolan när det gäller inflytande, delaktighet och skydd 
mot kränkande behandling, säger Mimmi von Troil. 
 
Att då införa en skolkommission utan att omfatta också förskolan är ett allvarligt misstag, 
menar FSO Fria förskolor.  
 
- Vi vet att grunden för det mesta av de minsta barnens utveckling och lärande ligger i 
förskolans pedagogiska verksamhet. För barnen i förskolan blir mångfald, människors lika 
värde och jämställdhet lika naturligt som att leka och äta lunch. Pedagogerna i förskolan gör 
ett jättearbete för att stilla barnens kunskapstörst, och naturligtvis borde detta återspeglas i en 
skolkommission som gör anspråk på att öka kunskapsresultaten, säger Mimmi von Troil.  
 
 
 

För mer information, kontakta gärna 
 
Mimmi von Troil, vd  0709-798 799 


