
  22 februari 2013

Nordmaling granskas efter FSO:s anmälan

Waldorfutbildning räddas?

Anmäl dig till FSO-dagen den 5 april

   Den nedläggningshotade lärar- och förskollärarutbildningen på Waldorfl ärarhögskolan i Stockholm har fått nytt 
hopp. Utbildningsdepartementet är nu villigt att arbeta för en offentlig fi nansiering av utbildningen, enligt rektorn 
för Waldorfl ärarhögskolan i Stockholm.
   .Regeringen verkar nu beredd att arbeta för en rad förändringar som på sikt kan leda till att waldorfskolor och 
waldorfförskolor kan leva vidare. Det framkom vid ett möte nyligen mellan företrädare för waldorfpedagogiken och 
tjänstemän på utbildningsdepartementet, enligt Caroline Bratt, rektor för Waldorfl ärarhögskolan (WLH) i Stock-
holm.
   - Jag är positivt överraskad. Vi väntade oss inte detta när vi blev inbjudna till departementet. I bästa fall är vi på 
väg mot en lösning, säger hon.
   Några löften har man dock inte fått. Och på utbildningsdepartementet är det locket på. Enda kommentaren däri-
från är att de ”tittar på frågan”.
   (Lärarnas Nyheter)

   Justitieombudsmannen JO har inlett en 
utredning mot Nordmalings kommun efter 
FSO:s anmälan om att kommunen dels hade 
dröjt oskäligt länge med att vidarebefordra 
ett överklagande till Förvaltningsrätten, dels 
för att kommunen hade gjort ändringar i ett 
beslutsprotokoll. Ändringarna innebar för de 
fria förskolorna i Nordmalings kommun att 
ersättningsnivåerna halverades för barn som 
vistas färre än 20 timmar på förskolan.
   Enligt Västerbottens-Kuriren har nu JO 
tagit upp anmälan och inlett en utredning. 
Bland annat ska JO ha begärt att barn- och utbildningsnämnden i Nordmaling ska uttala sig om handläggningen av 
ärendet och göra en bedömning av den.
   FSO har också polisanmält Nordmalings kommun för misstanke om urkundsförfalskning i samband med änd-
ringarna i beslutsprotokollet..

   Du har väl inte glömt att boka in FSO-dagen i Göteborg den 5 april? Det blir en heldag med årsmöte, många in-
tressanta 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!



Hårdare regler för arbetsmiljön
- men inte för alla!

Datainspektionen stoppar Söderhamn

   Arbetsmiljöverket har från den 1 februari stramat upp 
reglerna för minderårigas arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen 
för skolan gäller från förskoleklass till dess att barnen 
slutar sin utbildning, dock längst till 18 års ålder. Därefter 
tar arbetsmiljölagen för arbetslivet vid. Fortfarande gäller 
arbetsmiljölagen inte för de allra minsta barnen, de som 
går i förskolan.
   - Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att även 
de minsta barnen får ett lagskydd när de är i förskolan. 
Därför är det viktigt att utredningen om barns arbetsmiljö 
som regeringen har tillsatt, och där jag representerar fria 
förskolor, kommer med konkreta rekommendationer, 
säger FSO:s vd Mimmi von Troil i en kommentar.

   FSO kontaktade i september Datainspektionen sedan Söderhamns kommun hade beslutat att införa tidsmätning 
med id-brickor på barnen i de fria förskolorna i kommunen. Sedan tidigare hade man använt samma system i kom-
munens egna förskolor. Datainspektionen har nu kommit fram till att Söderhamns kommun behandlar personupp-
gifter i strid med de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftslagen.     
   - Det är naturligtvis tillfredsställande att Datainspektionen kommer fram till samma ståndpunkt som både vi och 
de fria förskolorna i Söderhamn gjorde, alltså att tidsmätningssystemet hotar barnens och föräldrarnas integritet, 
säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Datainspektionen skriver i sitt beslut att de grundläggande kraven i personuppgiftslagen är att personuppgifter 
bara får samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, samt att inte fl er personuppgifter får 
behandlas än som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Datainspektionens bedömning är 
att Söderhamns kommuns tidsmätning är ett hot mot den personliga integriteten, och kommunen föreläggs därför 
att upphöra med den aktuella behandlingen av personuppgifter. 
   - Att kommunen monterar upp tidsmätningssystem på de fria förskolorna är lika befängt som att vi skulle göra 
det på kommunens förskolor för att visa att vi får lägre bidrag än vad vi har rätt till. Datainspektionens beslut un-
derstryker lagstiftarens intentioner, att fria förskolor är egna huvudmän i samma utsträckning som kommunerna, 
säger Mimmi von Troil.

Har du plats för VFU?
(verksamhetsförlagd utbildning)

  
Är du intresserad av att din förskola är med och utbildar 

framtidens förskollärare i Göteborg? För information
eller anmälan, hör av dig snarast via mail till

Catarina Ranäng, VFU-ansvarig på FSO.

catarina.ranang@ffso.se

Arkivbild. Barnen på bilden har inget samband med artikeln.



Forum för förskolechefer?

Förskoledagarna

FSO söker medel till en förinkubator

   FSO möter allt oftare en efterfrågan på forum där förskolechefer kan mötas. Det fi nns ett uppdämt behov av att 
stöta och blöta tillsammans med andra som sitter på samma stol.  Exempel på ämnen som är intressanta är ”ekono-
misk vinst i förskolan” och ”chef  och/eller arbetskamrat”. Därför tar nu FSO initiativet till att ordna sådana sam-
mankomster. 
   Är du intresserad av att vara med? Har du förslag på upplägg? Hör av dig till Catarina Ranäng på FSO via mail:  
     catarina.ranang@ffso.se.

   Förskoledagarna hålls i år den 10-11 april på Stockholmsmässans hall C. Ditt medlemskap i FSO berättigar dig till 
samma rabatt som Sefi fs medlemmar. Du kan läsa mer och anmäla dig via www.forskoledagarna.se.

   FSO kommer att söka fi nansiering av en förinkubator för fria förskolor ur Tillväxtverkets program ”Främja kvin-
nors företagande”. Projektet är en ettårig pilot som kommer att genomföras i Västra Götaland. Mellan tolv och 
femton kvinnor kommer att få möjlighet att utvecklas till egna företagare. Det kan vara kvinnor som funderar på 
att starta en fri förskola, kvinnor som vill ta över ett befi ntligt föräldrakooperativ eller kvinnor som vill utveckla 
sitt företagande i sin förskola. Det fi nns en tydlig trend mot allt fl er personaldrivna förskolor i takt med de ökade 
kraven på huvudmännen inom förskolans värld.  
   Många duktiga och engagerade kvinnor vill gärna ta över eller starta en förskola, men saknar kunskaper i juridik, 
styrelsekunskap, ekonomi och entreprenörskap. Tanken med FSO:s förinkubator är att stödja dessa kvinnor att våga 
ta steget och bli egna företagare.
   - Vi vet att det fi nns väldigt många duktiga kvinnor som redan i dag driver fria förskolor och som vill utveckla 
dem, eller som vill starta en fri förskola, och det är till dem, till ER, vi vänder oss med det här projektet. Jag är säker 
på att vi tillsammans kan göra bra företag ännu bättre! säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Förskolor är enkelt uttryckt tjänsteföretag som levererar pedagogisk omsorg för barn ett till fem år under vissa 
delar av dygnets timmar.  För FSO är det både självklart och viktigt att fungera som ett stöd för dem som driver 
förskolor. Vi vill hjälpa våra medlemmar att kunna erbjuda alla barn den högkvalitativa förskola de har rätt till. 
   Är du intresserad av att delta i projektet med FSO:s förinkubator? Kontakta projektledaren Christopher Buchholz 
via e-post, cb@ffso.se, för mer information.

Nästa FSO-Nytt kommer den 8 mars!


