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Fler VFU-platser efterlyses!

FSO:s unika huvudmannautbildning
- en kurs som alla som driver förskola borde gå!

   Skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2010 skärpte kraven på huvudmännen i förskolan. På FSO har vi sedan 
dess fått mängder med frågor kring detta och mycket annat som händer i förskolevärlden. Här är några exempel på 
vanliga frågeställningar:

   Det är inte alltid lätt att hitta och förstå vad lagtexter innebär rent konkret för dig som arbetar i eller är medlem i 
en fristående förskola. Därför har FSO skräddarsytt en utbildningskväll där vi reder ut begreppen och frågetecknen 
kring både ditt och hela föreningens ansvar.
   Tillsammans går vi igenom syftet med skollagen och tankarna bakom. Sedan pratar vi om vad det fi nns för förde-
lar och risker med olika typer av fristående huvudmän.
   Utbildningen är lämplig för styrelseledamöter (även blivande sådana) samt förskolechef. Vi rekommenderar 10-15 
deltagare. Pris för hela kursen är kr 5.500 + moms. Reskostnader tillkommer.
   Kursen genomförs främst på kvällstid kl 18-21 på förskolan.
   Kursen bokar du via utbildning@ffso.se.

 
”Vad exakt innebär de 
ökade kraven på mig 

som suppleant i 
styrelsen på förskolan?” 

 
”Kan vi få skadestånds-
krav riktade mot oss?” 

 
 ”Så vem är 
huvudman?” 

 
”Kan vi faktiskt 
tvingas stänga 
förskolan?” 

 
”Delegations-

beslut?”  
”Ansvar?” 

   FSO har startat ett samarbete med Göteborgs universitet där vi erbjuder våra medlemmar i Göteborg att med-
verka. Samarbetet går ut på att studenter på förskollärarprogrammet gör en del av sin utbildning ute i verksamhet 
på en förskola. Det handlar om fyra perioder på fem veckor vardera. Naturligtvis utgår ekonomisk ersättning till de 
förskolor som väljer att medverka i samarbetet.
   För att medverka krävs det att en förskollärare på förskolan blir s k LLU - Lokal LärarUtbildare. Det betyder att 
denna person deltar i två utbildningstillfällen på Göteborgs universitet där första tillfället är den 22 maj. Tiden för 
utbildningstillfällena är kl 15.00-17.00. Mer att läsa om detta fi nns här: 
http://www.lun.gu.se/utbildning/forskollararprogrammet/vfu/

   Om du är intresserad, kontakta Catarina Ranäng på FSO snarast, catarina.ranang@ffso.se, eller 031-309 90 13.



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

Var delaktig i stadsplaneringen!

Giftfritt till förskolan utreds

Nätverksträff i Flen

   Kommunerna låter ofta nya hus gå före barnens behov av natur. Därför bör förskolepersonal göra sig hörda när 
barnens älskade skogsbacke ska bebyggas, anser forskaren Lena Petersson Forsberg vid Blekinge tekniska högskola.
   Hennes forskning visar att många kommuner saknar planer för friluftslivet. 
  – Det fi nns en föreställning om att det fi nns så mycket grönt, så friluftslivet behöver inte äga rum precis där man 
behöver exploatera. Men just den här lilla grönytan kan vara väldigt värdefull för dem som bor just där, säger Lena 
Petersson Forsberg.
   Förskolor har ofta stor nytta av det fi nns natur på nära håll. Det går lätt att komma ut, utan att personalen behö-
ver packa matsäck och blöjor. Barnen håller sig friskare utomhus, och det blir färre konfl ikter.
   - Det ska alltid fi nnas möjlighet för berörda att göra sig hörda i kommunernas planeringsprocesser. Förskoleper-
sonal bör ta den chansen och berätta för kommunen varför barnens skogsbacke är betydelsefull, råder Lena Peters-
son Forsberg.
   (Kommunalarbetaren)

   Kemikalieinspektionen ger Miljöstyrningsrådet i uppdrag att hjälpa kommuner att upphandla giftfria produkter till 
förskolan. Handlingsplanen ”En giftfri vardag” fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av 
dygnet är i just förskolan.  Uppdraget innebär att MSR ska göra en förstudie som fokuserar på områdena ”Leka”, 
Äta” och ”Sova”. Förstudien innehåller bland annat miljöaspektanalys, intressentanalys och marknadsanalys.
   - Förstudien identifi erar hur det ser ut på marknaden i nuläget, vilka produktgrupper och ämnen som ska prio-
riteras, hur producenter och leverantörer arbetar med frågorna utöver lagstiftningen samt hur upphandling går till i 
kommunerna, säger Anne Lagerqvist, kemikaliexpert och projektledare på Miljöstyrningsrådet.

   I februari träffades Flens fria förskolor på Dunkers för-
skola för att tala om nuläge och framtid i Flens kommun.    
De fria förskolorna träffas en till två gånger per termin med 
representanter för de sex olika förskolorna samt för barn- 
och utbildningsförvaltningen. 
   - Det är ett bra sätt att få inblick i varandras verksamheter 
och vardag, men också ett mycket bra tillfälle att kunna 
diskutera och fundera kring olika frågor som berör oss alla, 
säger Jessica Källström, ordförande i Flens Montessoriförening. Att ha en direkt dialog med kommunens represen-
tanter är mycket viktigt. Ibland är gäster medbjudna på träffarna, vi har till exempel fått information från socialtjän-
sten, bland annat kring anmälningsfrågor och från skolhälsan, då vi bland annat diskuterade barn med behov av 
särskilt stöd och vad kommunen kan bistå med i dessa frågor.

Är din förskola ordentligt försäkrad?

FSO-partner med bra villkor!
fso@soderbergpartners.se



Nästa FSO-Nytt kommer den 22 mars!

Webinarium om förskolan

Anmäl dig till FSO-dagen den 5 april
   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!

Pojkar längre tid i förskolan än fl ickor
   Sveriges Radios Ekoredaktion har sammanställt vistelsetiden, alltså det veckoschema som föräldrar lämnar in, där 
de uppskattar hur länge deras barn ska vara på förskolan, för 9.500 förskolebarn i fem slumpvis utvalda kommuner i 
landet. Det handlar om Lerum, Norrtälje, Partille, Karlstad och Trosa.
   Sammanställningen visar att pojkar i genomsnitt är två och en halv timme längre tid på förskolan varje vecka, jäm-
fört med fl ickor. I fyra av de fem kommunerna är pojkar längre tid på förskolan, undantaget är Karlstad där pojkar 
och fl ickor vistas i princip lika länge.
   I ett par av kommunerna är skillnaden markant. I exempelvis Norrtälje är pojkar i genomsnitt sex timmar längre i 
förskolan per vecka, i Trosa fem timmar längre.
   Det fi nns ingen forskning som tittat på just skillnader i hur länge pojkar och fl ickor är på förskolan. Men Mia 
Heikkilä, som är lektor i pedagogik, menar att det fi nns annan forskning som kan användas för att ge en trolig 
förklaring. Och det handlar just om att föräldrar, oftast omedvetet, kan vara mer försiktiga med fl ickor och tänker 
att pojkar klarar mer.
   - Att man oftare till en stereotyp könsroll som man förknippar med pojkar, använder epitetet som tålig, stark, 
orkar mer och så vidare. Och om man omedvetet använder sig av de epiteten så kanske man tror att pojkar orkar 
vara längre tid på förskolan, säger Mia Heikkilä.
   (Sveriges Radio Ekot)

   Skolinspektionen arrangerar den 9 april ett web-baserat seminarium om förskolan. Webinariet vänder sig främst 
till förskolechefer, skol- och förvaltningschefer, huvudmän, skolpolitiker eller andra beslutsfattare inom området. 
   Om innehållet skriver Skolinspektionen: 
   ”Förskolan har blivit en egen skolform och förskolechefens roll har förtydligats i den nya skollagen. Webinariet kommer att ta upp vad 
Skolinspektionen har sett både i vår regelbundna tillsyn och i vår kvalitetsgranskning av förskolans arbete med det förstärkta pedago-
giska uppdraget. 
   I kvalitetsgranskningen har vi bland annat tittat på hur implementeringen av den förtydligade läroplanen har letts och genomförts, hur 
förskolechefen leder kvalitetsarbetet och hur förskolan arbetar med att dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande. 
   Du kommer också att få höra hur Skolinspektionens arbetar med förskolan och vad vi har sett i vår tillsyn. Dess-utom berättar vi 
om vilka principiella ställningstaganden som vi har fattat inom olika områden, exempelvis förskolechefens möjligheter att delegera liksom 
rätten till förskola inom fyra månader. 
   Föreläsare är IngBeth Larsson, fi l dr och utredare, och Gunnar Olausson, enhetschef, båda från Skolinspektio-nen.” 
   
   För mer information, klicka på denna länk:  http://bit.ly/XEqrd5


