
Remissvar gällande landskapslag om barnomsorg och grundskola 

 

Styrelsen för PusselFamiljen r.f. samt intresserade medlemmar i föreningen har tagit del av 

lagförslaget gällande barnomsorg och grundskola. Nedan följer de reflektioner som kom upp i 

samband med genomgången. 
 

 Initialt vill PusselFamiljen lyfta att vi finner det gynnsamt att verksamhet och innehåll 

i barnomsorg och grundskola skall vara likvärdigt i hela landskapet, då vi anser detta 

minska marginalisering. Ytterligare åtgärd som bidrar till minskad marginalisering 

anser föreningen vara 9 kap 39§ införande av avgiftsfri förskola, samt avgiftsfria 

aktiviteter genom skola och förskola.  

 

 Vi undrar om det i och med lagförslaget som innefattar likvärdighet mellan kommuner 

även säkerställs att det finns samma möjlighet till stödmaterial för eleverna oberoende 

av skola, eller kommunens rådande ekonomi? 

 

 Att lagförslaget utgår från barnkonventionen och barnens bästa är positivt, och det 

upplevs som att barnets pespektiv lyfts från flera dimensioner och att det tas i 

beaktande att barn har olika behov. Föreningen gläds åt att Kap 11 58§ lyfter skolans 

värdegrundsarbete, som ett viktigt redskap för en trygg skolmiljö och att det i 60§ 

framställs att det finns ett behov av att öka definitionen av kränkande behandling, för 

vilka det skall finnas målinriktat arbete att minska. Vi ser dock inte att det skall finns 

en enhetlig och nedtecknad handlingsplan eller antimobbingplan i arbetet för att 

säkerställa elevernas trygghet och motverka diskriminering. Föreningen undrar därav 

om det kommer att föreslås att handlingsplaner skall utvecklas tillsammans och vara 

genomgående lika för alla skolor under samma tidsrymd? 

 

 Föreningen förespråkar förslaget om avgiftsfri grundskoleutbildning även i vuxen 

ålder, då detta ökar möjligheter för nyinflyttade och kan även ge unga människor en 

”andra chans”. 

 

 Yrkesbeteckningen lärare i barnomsorg anser föreningen kunna bidra till att stärka 

yrkesgruppen och skapa en yrkesstolthet. Vidare upplevs det positivt att barnomsorg 

och grundskola innefattas av samma lag, då även det bidrar till att öka jämlikhet och 

ett sammarbetsflöde mellan enheterna. 

 

 Enligt lagförslag om fritidsverksamhet som oförändrat skall gälla för barn i första och 

andra klass anser föreningen att det vore mer förenligt med lagens intention att se till 

varje unikt barn, att fritidsverksamhet skall vara lagstadgad rättighet enligt prövat 

behov i låg- och mellanstadieklasserna. Som minst i skolans första och andra klass. 

 

 För pusselfamiljens medlemsgrupp som består av ensamföräldrar, eller separerade 

föräldrar och deras barn försvåras ibland deras livssituation av kommunens rätt att 

bestämma vilka tider på dygnet det erbjuds barnomsorg. Att vid en separation plötsligt 



stå inför kravet att anpassa sina arbetstider efter kommunens tillgång till barnomsorg 

kan skapa ekonomisk förlust, och till och med arbetslöshet för föräldrar. Vi anser att 

en tilläggstext som hänvisar till att kommuner ska sträva efter att ordna barnomsorg 

även under obekväm arbetstid skulle gynna våra medlemmar och andra i liknande 

situation. 

 

 Att mångprofessionellt stöd kan införas redan inom barnomsorgen är bra och bidrar 

till att skapa skyddsfaktorer för barnet. 

 

 Pusselfamiljen ställer sig positiva till att landskapet fortsättningsvis tillämpar läroplikt 

i stället för skolplikt, och ser många fördelar att bibehålla och utöka dessa möjligheter.  

 

 I enlighet med 2kap 5§  och 9§ om att undervisning skall vara tillgänglig för alla anser 

föreningen att det skulle skapa potential för fler barn och ungdomar att lyckas med 

skolarbetet om vissa delar av skolarbetet kunde ske per distans. Föreningen anser att 

det skulle vara en fördel om kommunerna skulle kunna befrias ansvar för elever som 

av olika anledningar inte utnyttjar sin rätt till skolgång, och att ”hemmasittare”, 

hemskolade elever och elever som på grund av exempelvis psykisk ohälsa inte kan 

vistas i skolmiljö. Ansvaret för dessa elever skulle kunna ligga på landskapsnivå, för 

att kunna skapa en ”distansklass” (förutom vid kortare, tidsbestämd frånvaro). Vidare 

skulle alternativ undervisning på distans kunna öka möjligheter till likvärdig 

undervisning i alla landskapets kommuner, inklusive skärgårdskommunerna. I 

förlängningen skulle distansutbildning kunna skapa arbetstillfällen som även kan 

utföras i skärgårdskommunerna. Att ansvaret för att vårdnadshavare säkerställer 

barnets läroplikt blir lagstadgat skulle även öka säkerheten för dylik målgrupp. 

 

 Angående 12kap 64§ : Föreningen anser att frågan om skolskjuts för barn med olika 

adresser hos olika vårdnadshavare med delat umgänge bör lyftas. Vi anser att barn 

borde ha rätt till skolskjuts även då de bor hos den vårdnadshavare de inte är skrivna 

hos. 

 

 

Mariehamn den 19 maj 2019 
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