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Yttrande över promemorian Barnomsorgspeng och allmän förskola även för 
treåringar (Ds 2008:56) 
 
Som frivilligorganisation har Svenska OMEP valt att lämna yttrande över denna remiss.  
Svenska OMEP stöder helhjärtat förlaget om att utöka rätten till allmän förskola till att gälla från 
höstterminen det år barn fyller tre år. 
 
En förskola av hög kvalitet utgör i vår tid ett nödvändigt komplemet till föräldrarna, barnens 
vårdnadshavare.  Den allmänna förskolan ingår i ett utbildningssystem och regleras av skollag, 
läroplan och allmänna råd, styrinstrument som utgör kvalitetsgarantier för verksamheten.  
Svensk förskola är ett föredöme internationellt – vilket vi som internationell organisation har 
många bevis på -  och har under de senaste 25 åren byggts ut så att den idag är tillgänglig för de 
flesta barn i förskoleåldern.  Endast 7 000 treåringar beräknas stå utanför förskolan idag.  
Föräldrarna är mycket nöjda med sin förskola och de allra flesta föräldrar väljer dessutom att låta 
barnen gå längre tid i förskolan än  allmänna förskolans föreskrivna 525 timmar/år.   
 
Promemorian föreslår även att ett system med Barnomsorgspeng ska införas som syftar till nya 
former av förskoleverksamhet. Utredaren preciserar inte vilka definitioner och kvalitetskrav som 
ska gälla för dessa nya former, men föreslår ett nytt samlande namn för dem ”annan pedagogisk 
verksamhet” att ersätta nuvarande familjedaghem.  Svenska OMEP avvisar bestämt 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. 
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. 
 
Regeringen har i flera sammanhang aviserat satsningar på förskolan i form av förskolelyftet och 
en översyn av Läroplan för förskolan – Lpfö 98.  Svenska OMEP deltar gärna i detta arbete.  För 
närvarande genomför vi särskilda satsningar inom projektet Barns delaktighet i den fysiska 
miljön (delfinansierat av Allmänna arvsfonden) och inom området Lärande för hållbar 
utveckling där vi deltar i ett formuleringsarbete inom ramen för en UNESCO rekommendation. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Ingrid Engdahl 
Ordförande i Svenska OMEP 
 
 
 
För mer information: 
Ingrid Engdahl, Pyrolavägen 25, 181 60 Lidingö, ingrid.engdahl@buv.su.se tel. 070-952 67 35 
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OMEP är en internationell, opolitisk organisation som grundades 1948 i syfte att arbeta för barn i åldrarna 0 - 8 år och 
med målsättningen att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt. 
 
OMEP är en frivilligorganisation, etablerad i mer än 70 länder, med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och 
Europarådet. 


