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Waldorfl ärarstudenter får studiemedel
   Regeringen har beslutat att även studerande vid Waldorfl ärarhögskolans förskollärar- och lärarutbildningar ska ha 
rätt till studiemedel från och med den 25 oktober 2012. 
   Det fi nns fl era skolor i Sverige som utbildar lärare och förskollärare med waldorfpedagogisk inriktning. Utbildnin-
garna vid den största av dessa, Waldorfl ärarhögskolan i Stockholm, har till skillnad från de andra inte berättigat till 
studiemedel. De har nu ansökt om att även deras studerande ska ha rätt till studiemedel. Eftersom detta inte är en 
högskoleutbildning krävs att det fattas särskilda beslut.
   Regeringen har nu alltså beslutat att studerande på Waldorfl ärarhögskolan ska få studiemedel med omedelbar ver-
kan. För att studiestöd ska kunna lämnas krävs att en utbildning är ställd under statlig tillsyn. Därför har regeringen 
också beslutat om att Waldorfl ärarhögskolan ska ställas under Högskoleverkets tillsyn.

FSO-Nytt har blivit digitalt
   I handen, eller på datorskärmen, har du nu det allra första numret av FSO:s digitala nyhetsbrev, FSO-Nytt. Från 
och med nu kommer nyhetsbrevet att komma ut varannan vecka med intressant och nödvändig information till dig 
som är medlem i FSO. Meddela oss via mail på fsonytt@ffso.se om fl er på din förskola vill ha FSO-Nytt!

Previa-seminarium

Färre förskolebarn i Lomma
   Förskolebarnen i Lomma är tvåhundra färre jämfört med i våras.
   – Aldrig har vi haft en så stor minskning, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina 
Kinnman-Starck (M).
   Nu undersöks möjligheten att ta hjälp av bemanningsföretag vid tillfälliga toppar.
   I augusti kunde barn- och utbildningsförvaltningen konstatera att antalet förskolebarn i kommunen hade minskat 
med tvåhundra jämfört med våren. Under hösten har fem förskoleavdelningar lagts i malpåse.
   – Ett tecken på att infl yttningen har börjat mattas av. Färre nya barn helt enkelt, förklarar Kristina Kinnman-
Starck.
   Men det hindrar inte framtida förändringar.
   – I mars, april och maj blir det ofta tillfälliga ökningar i barngrupperna. För att klara dessa toppar skulle man 
kunna hyra in tillfällig personal, säger Kristina Kinnman-Starck.
(Sydsvenskan)

Som FSO-medlem har du möjlighet att delta vid seminarier som 
Previa arrangerar. För dig som bor i södra delen av landet kan du nu anmäla dig till frukostseminariet Stresshantering 
och basal kroppskännedom, den 19 november i Hässleholm eller den 20 november i Kristianstad.

För mer information och anmälan, gå till Previas hemsida:
http://previa.se/previa/templates/Activity____4841.aspx



Snart kommer FSO-Bladet!
   Om ett par veckor kommer det allra första numret av FSO-Bladet, tidningen för dig som är medlem i FSO. I det 
kommer du bland annat att kunna läsa om FSO:s nya Montessorinätverk och om FSO:s unika utbildningar. Om 
du har tips om saker vi kan skriva om i kommande nummer av FSO-Bladet eller FSO-Nytt, hör av dig via mail till 
fsonytt@ffso.se.

  Ta fram din almanacka och boka redan nu in FSO-dagen 
i Göteborg den 5 april nästa år! Det blir en heldag med 
årsmöte, intressanta seminarier, lunch och ett avslutande 
mingel på kvällen – och allt för bara 150 kronor! 
För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra 
hotellrumspriser på Scandic Crown Hotell.

          Anmäl dig så fort som möjligt för att försäkra dig om en plats på FSO-dagen på info@ffso.se!


