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Förskoleklass och andra skollagsfrågor 1997/98:6 
UbU5 
Den 12 december 1997 biföll riksdagen regeringens proposition om 
Förskoleklass och andra skollagsfrågor 1997/98:6 UbU5 

Förskoleklass 

Socialtjänstlagens bestämmelser om förskoleverksamhet och skolbarns-
omsorg inarbetas i skollagen i ett nytt kapitel 2 a. Den nuvarande s.k. 
sexårsverksamheten som bedrivs inom förskolans ram bildar en egen 
skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Skolformen 
skall benämnas förskoleklass. Det ska vara obligatoriskt för kommunen att 
anordna förskoleklass, men frivilligt för barnen att delta. Verksamheten skall 
omfattas av de generella bestämmelserna i skollagen, främst 1 och 2 kap., 
vilket bl.a. innebär att förskoleklassen skall ingå i den kommunala skol-
planen. Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar och vara avgiftsfri. För  
tid som överstiger 525 timmar får avgift tas ut. Det skall vara möjligt att ta 
emot även yngre barn i förskoleklass. För dessa barn kan kommunerna ta ut 
avgift. 

Uppskjuten skolplikt 

Det blir möjligt att skjuta upp skolplikten till höstterminen det år barnet 
fyller åtta år på begäran av vårdnadshavare om det föreligger särskilda skäl. 
Om skolgången skjuts upp ett år, har barnet rätt att gå ytterligare ett år i 
förskoleklass.  
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Barnet har även rätt att fullfölja sin skolgång trots att skolplikten upphör vid 
16 års ålder. En följd av detta blir också att elever i särskolan har rätt  till ett 
tionde år även om skolplikten skjuts upp ett år. 

Skolhälsovården 

Kommunen skall ha möjlighet att komma överens med sjukvårds-
huvudmannen om att skolhälsovården tar över ansvaret för den före-
byggande hälsovården för elever i förskoleklasser. Bestämmelserna i 14 kap. 
3 § skollagen ändras så att de tre hälsokontrollerna skall fördelas jämnt under 
skoltiden. Om skolhälsovård anordnas för elever i förskoleklass skall det 
vara möjligt att förlägga den första hälsokontrollen till det år barnet går i 
förskoleklass. 

Förskollärare och fritidspedagoger 

Förskollärare och fritidspedagoger skall få användas för undervisning  i det 
offentliga skolväsendet. Även för dessa yrkeskategorier skall det krävas att 
de har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall 
bedriva. 

Enskild regi 

Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser om 
förskoleklass i enskild regi som bör utformas på liknande sätt som för 
fristående skolor. 

Mobbning 

Bestämmelserna om mobbningsförebyggande arbete skärps och förtydligas. 
Regeringen har också fått i uppdrag att överväga hur man på lämpligaste sätt 
ska kunna markera att trakasserier på grund av kön eller sexuell identitet inte 
får förekomma . 

Grundskolans timplan 

Grundskolas timplan ändras så att timplanens traditionellt styrande roll 
minskas och utrymmet för lokala beslut ökas. Det lokala jämkningsutrymmet 
för skolans val utökas från 410 timmar till 600 timmar. Tiden ska tas från alla 
ämnen i grundskolan. Ämnet idrott och hälsa skall utökas från 460 timmar 
till 500 timmar och slöjd får en utökning från 282 till 330 timmar. Tiden för 
utökningen - 88 timmar - skall tas från elevens val. Ändringen ska träda i 
kraft fr. o. m. läsåret 1998/99. 

Skolmåltider   

Bestämmelser införs i skollagen om kostnadsfria skolmåltider för elever i 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan. 
Motsvarande bestämmelse skall gälla för fristående grundskolor. 
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Sekretess 

För att skapa bättre förutsättningar för integrationen mellan förskoleklassen, 
skolan och skolbarnomsorgen samt underlätta samarbetet mellan de olika 
personalkategorierna har man  ansett att sekretessbestämmelserna så långt 
som möjligt bör överenstämma för dessa verksamheter. 

Förskoleklassen skall omfattas av samma sekretess som grundskolan och  
övriga skolformer. 

Även skolbarnsomsorgen skall omfattas av skolsekretessen . Ett nytt stycke 
har införts i 7 kap. 9 § som i huvudsak överenstämmer med vad som gäller 
för förskoleklassen och grundskolan. Även inom skolbarnsomsorgen skall 
således stark sekretess gälla för uppgifter hos psykolog och kurator på 
samma sätt som inom skolan. 

Genom att sekretessen för förskoleklassen och skolbarnomsorgen nu kommer 
att regleras i samma sekretessbestämmelse som övriga skolformer kommer 
alla dessa områden att utgöra samma sekretessområde  i sekretesslagens 
mening. Detta innebär  t.ex.  att det inte kommer att råda någon sekretess 
mellan förskoleklassen, skolan i övrigt och skolbarnomsorgen, alltså mellan 
förskollärare, lärare i skolan och fritidspedagoger inom skolbarnsomsorgen. 
Detta gäller dock endast under förutsättning att all verksamhet lyder under 
en och samma nämnd. Om t.ex. förskoleklassen och skolan lyder under en  
skolstyrelse medan skolbarnomsorgen lyder under en socialnämnd råder det 
sekretess mellan dessa olika  myndigheter och därmed också mellan 
personal som är verksam inom de olika områdena. 

Sekretessen inom förskoleverksamheten (oftast för barn 1-5 år ), skall regleras 
i en helt ny bestämmelse i 7 kap. 38 § sekretesslagen. Där sägs att stark 
sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden. 

Sekretessen inom förskolan är alltså lika stark som den tidigare 
socialtjänstsekretessen och omfattar liksom tidigare  alla uppgifter om 
personliga förhållanden. Skillnaden är att förskoleverksamheten, genom att 
den regleras i en särskild paragraf, nu blir ett eget sekretessområde i 
sekretesslagens mening. Detta innebär att sekretess alltjämt kommer att råda 
mellan skolan och förskoleverksamheten, men också att sekretess nu kommer 
att råda även mellan förskoleverksamheten å ena sidan och skolbarns-
omsorgen å andra sidan. Sekretessgränserna finns även om dessa olika 
verksamheter skulle lyda under  en och samma nämnd. 

Riksdagsbeslutet träder i kraft  den 1 januari 1998. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Sofia Larsson och Ylva 
Winberg, tfn 08- 772 41 00. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 

Sektionen för skola och barnomsorg 

Louise Fernstedt 

                                                               Sofia Larsson                       Ylva Winberg 
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