
   En av FSO:s populäraste utbildningar är utan 
tvekan den huvudmanna- och styrelseutbildning, 
som fl er och fl er av FSO:s medlemmar bestäm-
mer sig för att gå. Det kunde inte vara enklare. 
Ring och boka, och en tid senare är Mimmi von 
Troil på plats på förskolan och undervisar föräld-
rar och personal i vad det är som gäller när det 
handlar om ledningen av en fri förskola.
   Man kan lätt förledas att tro att det blir enkelriktad 
korvstoppning när Mimmi drar igång med att dra 
skollagen och dess paragrafer och en mängd andra 
regler som en huvudman för en fri förskola har att 
rätta sig efter, men det blir i stället en kväll med 
mycket diskussion och många aha-upplevelser.
   - Utbildningen är ju efterfrågad av en anledning, 
och det är att de vill veta vad det är som gäller. 
FSO:s huvudmanna- och styrelseutbildning är verk-
ligen ett måste för styrelserna och de bör gå den re-
gelbundet, eftersom styrelserna ju byts ut med jämna 
mellanrum, säger Mimmi.
   En regnig aprilkväll beger sig Mimmi ut till Mon-
tessoriförskolan Kaprifolen, ett trivsamt föräldra-
kooperativ i Askim utanför Göteborg. På eftermid-
dagen har hon förberett sig genom att uppdatera sin 
power point-presentation, fyllt mappar med en bunt 

relevant information och naturligtvis var sitt exemp-
lar av det senaste FSO-Bladet till alla deltagare.

   Diskussion
   På plats på Kaprifolen blir det diskussion redan 
efter ett par minuter, och hela kvällen fortsätter 
i samma stil. Kloka synpunkter och frågor kom-
menteras och besvaras av Mimmi, och det är tyd-
ligt att budskapet går in. Det handlar om ansvar 
och skydligheter, vem som gör vad och vem som 
absolut inte gör andra saker. Relationen med olika 
myndigheter är en sak som diskuteras livligt, särskilt 
frågor som rör tillsyn, men också kränkande behand-
ling, barn i behov av särskilt stöd och kommunernas 
ibland njugga inställning till de fria förskolorna.
   För Kaprifolens ordförande Camilla Hedström var 
det naturligt för styrelsen att ta kontakt med FSO för 
att få hjälp med den här utbildningen.
   - Vi kände att det var viktigt för oss att ha den här 
kompetensen om den nya skollagen, säger hon.
   Utbildningen gav också önskat resultat.
   - Absolut! Vi har kunnat fördjupa vår kunskap, och 
har samtidigt fått nya insikter om vad som är huvud-
punkterna att fokusera på. Jag kan rekommendera 
den här utbildningen! säger Camilla Hedström.

Mimmi von Troil utbildar i huvudmanna- och styrelseansvar på Montessoriförskolan Kaprifolen, en uppskattad och populär kurs.

Populär kurs lockar allt fl er


