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   I höst 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 medlemmar, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Över 100 förskolechefer har hittills gått den befattningsutbildning som FSO har arrangerat i Stockholm och 
Göteborg de senaste två åren. Omdömena om utbildningarna har genomgående varit mycket positiva, med idel 
lovord i de efterföljande utvärderingarna.
   Utbildningen berör områden som systematiskt kvalitetsarbete, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, 
anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt 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 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. Anmälan till kursen är bindande. Skulle anmäld person vara fö-
rhindrad har förskolan rätt att sända någon annan 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.

Missa inte:

FSO:s förskolechefsutbildning i höst

Från FSO:s förskolechefsutbildning i Stockholm 2012.



Karriärtjänster också för förskollärare

Nu ska vi tycka till!
   - Inför ett nationellt rapporteringssystem för olyckor 
och tillbud i förskolan. 
   - Tydliggör huvudmannens ansvar för barnens säker-
het.
   Det är huvudpunkterna i den utredning om barns säkerhet i 
förskolan som kom i april, och som nu har skickats ut på re-
miss. FSO deltog i utredningsarbetet, genom att föreningens 
vd Mimmi von Troil satt i utredaren Karin Karlsbros refe-
rensgrupp, och FSO ingår också i gruppen som ska lämna 
sin åsikt kring utredningens förslag.
   FSO kommer nu att kontakta bl a KFO, Lärarförbundet 
och Kommunal med en förfrågan om ett eventuellt samar-
bete kring remissvaret.,
   Som branschorganisation har FSO ett uppdrag att företrä-
da fria förskolor. Därför är det också naturligt att föreningen 
frågar sina medlemmar om deras åsikter om utredningen. Vi 
kommer därför att skriva ett utkast till remissvar som läggs 
upp på hemsidan, och som alla medlemmar under andra 
halvan av augusti kan lämna synpunkter och kommentarer 
på. Under september stämmer vi av synpunkterna och kom-
mentarerna på våra förskolechefsträffar, och färdigställer 
därefter en skrivelse, som skickas till Utbildningsdeparte-
mentet som FSO:s remissvar.
   Här kan du ladda ned och läsa utredningen:
   http://bit.ly/11bcTsX

   Förskoleminister Maria Arnholm kommer att föreslå att även förskolans lärare ska omfattas av möjligheten 
till karriärtjänster. Reformen om karriärlärare är nu på väg att införas inom grund- och gymnasieskolan, men 
förskolan har tidigare inte omfattats.
   - Med detta besked tar den nya förskoleministern Maria Arnholm ett viktigt steg för att stärka lärarprofes-
sionen i förskolan. Det är en stor framgång för Lärarförbundet som länge drivit på för att täppa igen det gap 
som regeringen tidigare byggt mellan förskolans och skolans lärare, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis 
Sirén.
   Av förskolans lärare är en förkrossande majoritet – 97 procent – kvinnor. De är också den lägst betalda av alla 
lärarkategorier.
   - På det här sättet så gör Maria Arnholm gemensam politik på sina två viktigaste områden – jämställdhet och 
förskola. Karriärutveckling och en tydlig höjning av de löner som i praktiken är kvinnolöner kanske blir årets 
viktigaste jämställdhetsreform, säger Eva-Lis Sirén.
   (Lärarförbundet)



Unik utbildning för kvinnor
   Med ekonomiskt stöd från Tillväxtver-
ket och Västra Götalandsregionen drar 
FSO i september igång en unik utbildning 
för kvinnor. Utbildningen är ett pilotpro-
jekt, en förinkubator för att främja kvin-
nors företagande i förskolan.
   FSO har beslutat att halvera deltagar-
avgifterna för att ge fl er kvinnor möj-
lighet att delta.
   Projektet kommer att ge 15-20 kvinnor möjlighet att utveckla sig till företagare. Det handlar både om kvin-
nor 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 hän-
visade till att begränsa oss geografi skt under det första året. Om det hela slår väl ut hoppas vi kunna bredda 
projektet nästa år till att omfatta hela landet, säger projektledaren 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.

   Fantastisk möjlighet 
   - 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 FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Flera av utbildningstillfällena kommer också att erbjudas till intresserade FSO-medlemmar, som inte går hela 
utbildningen.
   - 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 utbildningshelg, Totalt blir det 18 utbildningsdagar fördelat 
på nio veckoslut = 4.500 kronor. I detta pris ingår ett stort antal seminarier, förmiddags- och eftermiddagskaffe 
samt lunch varje utbildningsdag, ev material samt diplom och mingel den avslutande dagen den 10 maj 2014. 
För den som så önskar kan vi dela upp den avgiften 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!)



Nästa FSO-Nytt kommer den 9 augusti!


