
Allmän förskola för treåringar 2010 

 

Regeringen föreslår i en proposition att kommunens skyldighet att anordna allmän förskola 

utvidgas till att gälla från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Förslaget har fått 

brett stöd av remissinstanserna och ska börja gälla 1 juli 2010. 

 

Text: Ingrid Engdahl 

 

Knappt 7 000 treåringar beräknas stå utanför förskolan idag. Föräldrarna till barn i förskolan 

är mycket nöjda med sin förskola och de allra flesta föräldrar väljer dessutom att låta barnen 

gå där längre tid än allmänna förskolans föreskrivna 525 timmar/år. Detta bör enligt 

propositionen betraktas som en minsta garanterad vistelsetid. Inget hindrar att kommunerna 

generellt utökar denna tid. Den dagliga vistelsetidens längd bör bestämmas utifrån barnets och 

familjens behov och förutsättningar och anpassas till lokala behov. 

Även de treåringar som är inskrivna i andra verksamhetsformer än förskolan ska erbjudas 

plats i avgiftsfri allmän förskola, som ett komplement till annan verksamhet. 

Regeringen preciserar uppdraget för allmän förskola så här: 

”Allmän förskola ska vara tillgänglig och likvärdig. Detta innebär att alla barn, 

oavsett vilken förskola föräldrarna väljer åt sina barn, ska möta en trygg förskola 

med hög pedagogisk kvalitet som utgår från barnets individuella förutsättningar. 

Allmän förskola ska erbjuda alla barn en pedagogiskt planerad verksamhet och 

därmed förbättra deras möjligheter till lärande. Regeringen vill understryka 

vikten av att allmän förskola präglas av kontinuitet och social integration. Den 

bör därför organiseras och samordnas med övrig verksamhet i förskolan. Att 

särskilja omsorg och pedagogik i verksamheten är inte förenligt med förskolans 

intentioner.”  (Prop. 2008/2009:115, s. 42) 

  

Barnomsorgspeng  

Regeringen föreslår i samma proposition även att ett system med barnomsorgspeng ska 

införas som syftar till nya former av förskoleverksamhet (trots att föräldrar är så 

väldokumenterat nöjda!). Barnomsorgspengen syftar till att öka mångfalden i 

förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen genom en större variation av utövare. 

Barnomsorgspengen ökar också utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande inom 

välfärdsområdet. 

Kommunerna blir enligt förslaget skyldiga att godkänna förskolor, fritidshem samt alternativa 

pedagogiska omsorgsformer i enskild regi om verksamheten håller samma nivå på kvalitet 

och säkerhet som motsvarande offentlig verksamhet. Etableringsfrihet införs och 

kommunerna blir också skyldiga att betala ut barnomsorgspeng till sådan godkänd 

verksamhet, om den är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig 

verksamhet.  

Enligt regeringens mening ska de styrdokument som är vägledande för verksamheten i 

kommunala familjedaghem – förskolans läroplan, läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt Skolverkets allmänna råd för 

familjedaghem – ligga till grund för kvalitetsbedömningen vid kommunens prövning av om 

enskild pedagogisk omsorg ska godkännas. 

  

Pedagogisk omsorg 

Utredaren föreslog ett nytt samlande namn, annan pedagogisk verksamhet, att ersätta 

nuvarande familjedaghem.  Flertalet remissinstanser vände sig bestämt mot detta byte av 

begrepp då det kan leda till en glidning mellan begreppen förskola för barn i grupp som leds 



av högskoleutbildade pedagoger och familjedaghem, där motsvarande kvalitetskrav inte ställs.  

Svenska OMEP skrev exempelvis i sitt remissvar: 

”Den svenska förskolans renommé baserad på ett par decenniers medvetna 

arbete bör värnas både för alla barn i svensk förskola men också ur internationell 

aspekt.” 

I propositionen har regeringen nu ändrat sig och föreslår i stället begreppet pedagogisk 

omsorg som benämning på förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola 

eller fritidshem, och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk 

omsorg föreslås ersätta familjedaghem i skollagen och annan lagstiftning. Pedagogisk omsorg 

utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter. 

Lagändringarna om barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg föreslås träda i kraft den 1 juli 

2009. 
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