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   FSO har fått klartecken och ekonomiskt stöd från Tillväxtverket 
och Västra Götalandsregionen för att dra igång ett hett efterlängtat 
pilotprojekt, en förinkubator för att främja kvinnors företagande i 
förskolan.
- Underbart! utbrister FSO:s vd Mimmi von Troil. 
   Projektet kommer att ge 15-20 kvinnor möjlighet att utveckla sig till 
företagare. Det handlar både om kvinnor som i dag är verksamma inom 
förskolan och om kvinnor som ser en framtid i att driva en fri förskola. 
Ett villkor är att kvinnorna är bosatta i Västra Götalandsregionen.
   - Det ettåriga pilotprojektet kommer att drivas med bidrag från Västra 
Götalandsregionen. Därför är vi hänvisade till att begränsa oss geo-
grafi skt under det första året. Om det hela slår väl ut hoppas vi kunna 
bredda projektet nästa år till att omfatta hela landet, säger projektle-
daren Christopher Buchholz.
   Projektet kommer att presentera en omfattande utbildningsserie med start i höst. Starta eget-utbildning, ju-
ridik, bokföring, affärsplaner, ledarskap, motivation, styrelsekunskap och marknadsföring är bara några av de 
ämnen som projektet kommer att erbjuda de deltagande kvinnorna. 
   - Det här kommer att bli en fantastisk möjlighet för ett antal kvinnor som drömmer om att starta och driva en 
egen förskola. Den breda utbildningen kommer att ge dem en stabil grund att stå på den dag de slår upp dör-
rarna till sin egen förskola, säger Mimmi.
   Flera av utbildningstillfällena kommer också att erbjudas till intresserade FSO-medlemmar.
   - Vi tror att det fi nns ett intresse att förkovra sig, att utveckla sitt företagande och sitt entreprenörskap. Därför 
vill vi ge så många som möjligt en chans att bredda sitt kunnande och därmed trygga sitt företags chanser att 
utvecklas, säger Christopher.
   Fram till sommaren kommer projektledningens fokus att ligga på att hitta rätt personer som ska leda de olika 
utbildningarna, och – naturligtvis – att hitta de kvinnor som ska få möjlighet att gå den här unika utbildningen 
inom projektet.
   - Jag tror inte att det blir några problem att hitta dem. Vi kommer att ta kontakt med bland annat Arbetsför-
medlingen, och så hoppas vi att så många som möjligt av våra medlemmar kring Göteborg hör av sig direkt till 
oss och visar intresse, säger Mimmi.
   FSO kommer att ta ut en mindre avgift, 500 kr per utbildningsdag. Totalt blir det 18 utbildningsdagar = 9.000 
kronor. För detta får du ett stort antal seminarier, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe varje dag, samt 
diplom och mingel den avslutande dagen den 11 maj 2014. För den som så önskar kan vi dela upp den avgiften 
i två eller fyra delar inför de kommande seminaripassen.   
   Är du intresserad av att delta i FSO:s förinkubator-projekt? Vill du ha mer information?

Kontakta då snarast Christopher Buchholz via e-post: cb@ffso.se

(OBS! Denna utbildning vänder sig till blivande huvudmän 
och ska inte förväxlas med FSO:s förskolechefsutbildning!)

Unik chans att bli företagare!



Allmänna råd om diskriminering
och kränkande behandling

Ändra reglerna för att få in fl er män i förskolan

Moderaterna vill ha obligatorisk
chefsutbildning för förskolechefer

   Skolverkets allmänna råd gäller för alla verksamheter som regleras i skollagen och 
vänder sig till huvudmän, förskolechefer, rektorer och övrig personal i verksamhet-
erna.
   De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar 
till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers 
lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.   
   Publikationen kan antingen beställas från Skolverket eller laddas ned här:
                                          
     http://bit.ly/17AZBGZ

   Det behövs fl er män i förskolorna, anser jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP). Hon kan tänka sig att 
öppna för att underrepresenterade kön ska få lättare att göra praktik och prao på arbetsplatser med ojämn köns-
fördelning, skriver Dagens Nyheter.
   Maria Arnholm vill också se en nationell strategi, tillsammans med kommuner och lärosäten, för att öka an-
delen män i förskolorna. I dag är andelen kvinnor på förskolorna 96,5 procent.

Ur Expressen 16 maj

   Moderaternas skolpolitiske talesman Tomas 
Tobé avslöjade i Expressen den 16 maj att partiet 
kommer att föreslå en obligatorisk förskolechefs-
utbildning.
   - Förskolan är väldigt viktig eftersom att den 
är avgörande när vi går i skolan. Viktigt då är 
förskolecheferna och vårt förslag är därför en ny 
nationell och obligatorisk chefutbildning, sa Tobé 
till Expressen.
   Tobé markerade vidare att skolfrågan kommer 
att bli en viktig valfråga för hela alliansen.

   - Det är bra att förskolan sätts i fokus och att förskolecheferna lyfts fram. FSO har 
under två år utbildat över 100 förskolechefer i vår unika befattningsutbildning, som 
bland annat omfattar systematiskt kvalitetsarbete, lagstiftning, kränkande behandling, 
kris, tillsyn och ledarskap. Vi medverkar gärna i diskussionerna kring en obligatorisk 
utbildning, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   - Vi vill dock vara tydliga med att vi anser att  chefskapet i en förskola inte ska vara 
förbehållet förskollärare, utan att även barnskötare bevisligen kan vara alldeles ut-
märkta chefer, säger Mimmi von Troil.



Nästa FSO-Nytt kommer den 31 maj!

Allt fl er ettåringar i förskolan

Skolverket förtydligar:

Inga krav på förskollärartäthet

   Förra året gick nästan hälften av alla svenska ettåringar i förskola, en ökning med 17 procent sedan 2005, 
enligt Skolverket. Samtidigt varnar forskare för att förskolan kan vara en stressande plats för små barn. Svenska 
barn börjar i förskolan allt tidigare och ökningen är störst bland ettåringar, skriver Dagens Nyheter.
   – Studier har gjorts på barn mellan ett och tre år. Det går bättre för barn om de deltar i förskolan än om de 
är hemma eller hos släktingar. Till exempel har de bättre studieresultat. Sedan varierar det naturligtvis mellan 
olika barn. För vissa spelar det ingen roll om de är hemma eller på dagis, Men på gruppnivå är det en fördel 
med dagis, säger Sven Bremberg, barnexpert vid Statens folkhälsoinstitut, till tidningen.
   Men Anders Broberg, professor i klinisk psykologi med inriktning mot barn och ungdomar vid Göteborgs 
universitet, säger till TT att han är orolig för hur den svenska förskolan för de minsta barnen ser ut.
   Han pekar på att det ökade trycket på landets dagis de senaste 10-15 åren, lett till betydligt större barngrupper. 
Det kan skapa stress och oro hos barnen och allra värst är det för de minsta, enligt honom.
   Det absolut viktigaste för riktigt små barn är att de känner sig trygga, säger Anders Broberg.
   – Trygghet handlar om nära relationer, med föräldrarna eller med förskolepersonalen. Men på många för-
skolor har man, på grund av den utveckling som skett, inte möjlighet att ge den trygghet som små barn behöver, 
säger han.
(Lärarnas Nyheter/Dagens Nyheter)

   Flera fria förskolor har under senare tid kontaktat FSO med 
uppgifter om att deras respektive kommuner ställer krav på 
- och i enstaka fall till och med förelägger - att förskolorna 
ska ha ett specifi cerat antal förskollärare per avdelning, eller 
baserat på antal barn. FSO hävdar, med stöd av skollagen och 
efter kontakter med bland annat SKL, att det inte fi nns några 
lagkrav på en viss förskollärartäthet.
   FSO bad därför nyligen Skolinspektionen att förtydliga 
hur man ser på kravet på antalet förskollärare på en förskola. 
Charlotte Fagher, avdelningsjurist vid Skolinpektionen i 
Göteborg, skriver följande i ett mail till FSO:
   I skollagen och förskolans läroplan riktas, som bekant, ett särskilt ansvar mot förskolläraren som bland annat 
har ett övergripande ansvar för undervisningen, utvecklingssamtalen och uppföljning, utvärdering. Det ansvar 
som riktas mot förskolläraren ställer också krav på kommunerna att det ska fi nnas tillräckligt många förskol-
lärare i kommunens förskolor.
   Det innebär att Skolinspektionen i vår tillsyn ställer frågor kring hur förskollärarna har möjlighet att ta detta 
ansvar och om kommunen ser till att det fi nns förutsättningar för detta. Det är i övrigt svårt att ställa några 
absoluta krav runt frågan om förskollärartäthet per barngrupp, utöver att förskollärare måste fi nnas. Vad som 
är lämpligast får avgöras utifrån barngruppens sammansättning och behov samt möjligen också vilken utbild-
ning och erfarenhet övrig personal i barngruppen har. Utöver tidigare nämnda krav inriktar Skolinspektionen 
tillsynen mot brister i kvalitet, exempelvis att man inte har möjlighet att anpassa verksamheten till barnens 
olika behov och intressen, att man inte kan stimulera barnen i deras utveckling och lärande, eller att man inte 
tillgodoser tryggheten och säkerheten för barnen. Det är sedan upp till förskolorna och kommunen att analy-
sera möjliga orsaker och att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Vid vår tillsyn granskar vi också detta 
kvalitetsarbete.
   Vi har inte formulerat någon rekommendation rörande förskollärartäthet per avdelning eller barn.   


