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NKMR
Att: Ruby H a rrold -Claesson
Ströms väg 37
424 71 OLOFSTORP

Hej!

Skolverket har tagit emot ert brev om hur ni upplever undervisningen vid en för-
skola som den beskrivits i en tidningsartikel.

Den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anger bland annat utbildningens
värdegrund och målen för utbildningen. Innehållet är sådant som förskolorna ska
arbeta med i verksamheten. Utöver den hänvisning som talespersonen i förskolan
redan givit om att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller
ska förskolan enligt läroplanen även:

"[...]sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde obero-
ende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,,
sexuell läggning eller funktionsnedsättning "

Vidare framgår att:

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla

Motsvarande regleras även i l kap. 5 § skollagen (2010:800). I avsnitt 2.4 i läropla-
nen och 4 kap. skollagen finns det bestämmelser om samverkan mellan förskola
och hem samt vårdnadshavares inflytande över utbildningen. Läroplanen slår fast
att:

"Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling förskolan ska komplettera
hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas
rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullto o J J J

samarbete med hemmen, Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen
vara med och påverka verksamheten iförskolan."

Det ska således, inom ramen för de nationella målen, finns möjlighet och utrymme
för vårdnadshavare att diskutera verksamheten och förskolan ska beakta föräldrar-
nas synpunkter när det gäller planering och genomförande av denna. Har man syn-
punkter på hur verksamheten utformas på en förskola kan man vända sig till för-
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skolechef och därefter till huvudman. Lägeskommunen har tillsyn över de fri-
stående förskolor den beviljat tillstånd och Skolinspektionen har tillsyn över de
kommunala förskolorna samt hur kommunen bedriver sin tillsyn.

Vill ni göra en anmälan mot hur en förskola bedriver undervisningen är det till
kommunen eller Skolinspektionen som tillsynsmyndigheter ni kan vända er till en-
ligt ovan.

Länk till Skolinspektionens hemsida: www. Skolinspektionen. s e

Har ni ytterligare frågor är ni välkommen att återkomma till Skolverkets upplys-
ningstjänst via telefonnummer 08-527 332 00.

På Skolverkets vägnar

Filip Nilsson
Undervisningsråd
Upplysningstjänsten, Skolverket


