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FSO viktig aktör i regeringsutredning

FSO allvarligt oroat över 
Kristianstads kommuns agerande

   Den statliga utredningen ”Fri att leka och lära” föreslår ett nytt rapporterings-
system för olyckor och tillbud i förskolan, samt en ny bestämmelse om ett 
målinriktat arbete för barns säkerhet i förskolan.
   I förslaget föreslås att förskolechefen systematiskt ska rapportera olyckor och 
tillbud i utbildningen till sin huvudman som årligen ska göra en sammanställ-
ning av sina förskolechefers rapporter och lämna till Skolverket. Skolverket bör 
sammanfatta, publicera och använda resultaten i sitt arbete och stödja kommu-
ner och enskilda huvudmän i deras arbete. Huvudsyftet med detta förslag är att 
öka kunskapen om skaderisker för barn i förskolan och stärka det förebyggande 
arbetet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
   I referensgruppen för utredningen ingick bland andra FSO:s vd Mimmi von 
Troil.
   - Det är hedrande att FSO aktivt har fått arbeta för barns säkerhet i förskolan. 
För FSO är det här naturligt eftersom vi alltid utgår från barnperspektivet. Detta 
är ett steg på vägen mot att barn ska ha en trygg “varje dag”, säger Mimmi.

   Kristianstads kommun intar en märklig och mycket ovanlig hållning när det gäller dess roll som tillsynsmyn-
dighet gentemot de fria förskolorna i kommunen.
   - Kommunen ställer orimliga, och i fl era fall olagliga, krav på de fria förskolorna, samtidigt som de själva inte 
lever upp till skollagens krav, t ex på återkoppling efter fullgjord tillsyn, säger Mimmi von Troil, vd för FSO, 
Fria förskolor.
   Enligt skollagen ska tillsynsmyndigheten – i detta fall Kristiandstads kommun –  inom ramen för sin tillsyn 
lämna råd och vägledning. Detta gör inte Kristianstads kommun. Faktum är att kommunen, såvitt FSO kan 
bedöma, under fl era års tid har underlåtit att återkoppla efter tillsynsbesök till fl era av de fria förskolorna som är 
verksamma inom kommunen.
   - Vi ser mycket allvarligt på det här. En korrekt genomförd tillsyn är en garanti för den fria förskolan, för 
kommunen och framför allt för barnen att det bedrivs en god och kvalitetssäkrad förskoleverksamhet, säger 
Mimmi von Troil.
   FSO har för avsikt att begära att såväl Skolinspektionen som Justitieombudsmannen, JO, ser över hur Kris-
tianstads kommun sköter sitt lagstadgade åtagande som tillsynsmyndighet.
   - Vi har också noterat att kommunen har en bristande vilja att efterleva lagstiftarnas intentioner. Kommunen 
verkar vilja detaljstyra i stället för att målstyra när det gäller hur man kräver att de fria förskolorna ska utforma 
sina verksamheter, bland annat vad gäller bemanning. Det tycks också dessvärre fi nnas en viss godtycklighet 
och sammanblandning av roller i kommunens agerande gentemot de fria förskolorna, säger Mimmi von Troil.



Hur funkar barnkonventionen? 
   Hur funkar barnkonventionen i praktiken? Den frågan vill UNICEF nu bringa reda i genom att skicka ut en 
inspirationslåda till alla förskolor i landet. De hoppas att förskollärare ska få fart på diskussionerna om barns 
rättigheter bland barnen själva.
   Lådan innehåller lekfulla och tankeväckande övningar som är utformade för att göra barnkonventionen be-
griplig både för barn och vuxna.
   (Lärarnas Nyheter)

Kan du din barnkonvention?
1) Ett barn är varje människa under 18 år.
2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
3) Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Sen då? Du hittar hela FN:s Barnkonvention på FSO:s hemsida: 
http://ffso.se/index.php?visa=303&meny=24

Nu kommer den tillbaka, FSO:s uppskattade utbildning för 
förskolechefer!
- Förskolechefsutbildningen är mycket efterfrågad och vi är 
jätteglada över att kunna erbjuda den igen till våra med-
lemmar, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Över 100 förskolechefer har hittills gått den befattningsutbild-
ning som FSO har arrangerat i Stockholm och Göteborg de sen-
aste två åren. Omdömena om utbildningarna har genomgående 
varit mycket positiva, med idel lovord i de efterföljande ut-
värderingarna.
   Utbildningen berör områden som arbetsgivaransvar, tillsyn 
och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, 
krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångs-
punkt i chefsrollen.
   Den nya förskolechefsutbildningen utvidgas från sex till åtta 
heldagar vid fyra utbildningstillfällen.
   - Vi har förstått att det fi nns önskemål om en fördjupning av 

”Det är så intressant, 
nyttigt, trevligt och 
bra föreläsare.
Så det är klart man 
blir inspirerad.”

Ny förskolechefsutbildning i höst

kunskapen om hur man arbetar systematiskt mot diskriminering och kränkande behandling, säger Mimmi.
   Priset kommer att ligga på 15.950 kronor för medlemmar och 20.950 kronor för icke FSO-medlemmar. Pris är 
ex moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch samtliga dagar. All dokumentation från utbild-
ningen ingår också.
   Antalet platser är begränsat till 25 personer. Slutgiltigt kursprogram beräknas vara klart under slutet av maj. 
   Anmälan till kursen är bindande. Skulle anmäld person vara förhindrad har förskolan rätt att sända någon an-
nan i dennes ställe.

Datum för förskolechefsutbildningen:
19-20/9 2013,    24-25/10 2013,    28-29/11 2013,    16-17/1 2014

 För mer information och anmälan, e-posta till:  utbildning@ffso.se.



Nästa FSO-Nytt kommer den 17 maj!

Fria Previa-seminarier om hälsans betydelse

Välkommen granskning

Allt fl er barn i förskolegrupperna

   En rad parametrar kopplade till hälsan har stor påver-
kan på det ekonomiska resultatet i verksamheten. En 
hälsosam organisation med långtidsfriska medarbetare 
utmärks bl a av stor arbetsglädje, stort engagemang och 

bättre möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.
   De företag som lyckas är de som genomför insatser som är strategiskt mest effektiva, dvs de som leder till 
hälsa och stödjer verksamhetsmålen.
   Seminariet ger dig en inblick i hur målmedvetet och strukturerat arbete med hälsa och arbetsmiljö kan skapa 
ekonomiska värden för verksamheten. Vi presenterar också en metod för hälsoekonomiska beräkningar.
   Det kostnadsfria Previa-seminariet hålls vid fem tillfällen i Borås, Göteborg, Skövde, Strömstad och Trollhät-
tan.
   För mer information och anmälan, gå till http://previa.se/previa/templates/Activity____5234.aspx

   FSO välkomnar Datainspektionens granskning av om Bollebygds kommun bryter mot Personuppgiftslagen 
när man elektroniskt vill övervaka närvarotiderna i de fria förskolorna.
   FSO anmälde i höstas Söderhamns kommun när kommunen införde ett tidsmätningssystem i de fria försko-
lorna i kommunen.
- Datainspektionen gick glädjande nog på vår linje och stoppade systemet i Söderhamn, som var ett uppenbart 
hot mot både barnens och föräldrarnas integritet, säger Mimmi von Troil, vd på FSO, Fria förskolor.

   Förskolegrupperna i Göteborg blir allt större. I snitt har varje avdelning 17,6 barn. I fl era stadsdelar och på 
vissa avdelningar är det betydligt fl er barn än så.
   Trenden med allt större barngrupper är tydlig. 2003 hade 12 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg 21 
barn eller fl er. 2012 är den siffran dubbelt så stor, 24 procent. Så ser det ut i de allra fl esta kommuner i regionen. 
Exempelvis hade 30 procent av småbarnsavdelningarna i Stenungsund 17 barn eller fl er år 2012.
   Det kan jämföras med hur det såg ut 2003, då det inte fanns en enda småbarnsavdelning med 17 barn eller 
fl er.
   (Sveriges Radio P4 Göteborg)


