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Visa upp din verksamhet på Förskolan i Fokus

Allt fl er förskolebarn med skyddad identitet

...vi kommer att vara där!

Fler män till förskoleutbildning

   Att kollegor möter kollegor och utbyter erfarenheter är alltid givande. På mässan Förskolan i Fokus i Malmö 
den 15-16 oktober bjuds därför både privata och kommunala förskolor in för att visa upp sina verksamheter. 
Kanske ni arbetar med något speciellt projekt, en metod som ni känner fungerar väl, hur ni använder sociala 
medier i kontakten med föräldrar. Ja, listan kan göras lång med goda exempel som är värda att visa upp. Det 
fi nns nio platser till förfogande. Först till kvarn gäller! Platsen är kostnadsfri. 
   Kontakta Louise Boman på Förskolan i Fokus för mer information, på e-post: louise.boman@artexis.se, eller 
tel: 0768-69 49 07.

   På tio år har antalet barn upp till fem år som fått skyddad identitet ökat med över 60 procent, från 1.155 barn 
2002 till 1.882 vid årsskiftet 2012-2013. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av Svenska Dag-
bladet.
   - Det ställer naturligtvis stora krav på styrelserna och förskolecheferna, att de på sina förskolor har väl utar-
betade rutiner för hur dessa barn ska kunna skyddas. Inte minst gäller det att de är medvetna om riskerna med 
fotografering av barnen, och att man har stränga rutiner för vilka “utomstående” som får komma in i förskolan. 
Det är också viktigt att huvudmannen, styrelsen, förstår det totalansvar som skollagen lägger på deras axlar, 
säger Mimmi von Troil, vd för FSO.

   Just det, FSO kommer mangrant att fi nnas med på mässan 
Förskolan i Fokus i Malmö i oktober. Såväl Mimmi som Ca-
tarina och Christopher kommer att fi nnas i vår monter, så är 
du där och vill du träffa oss är det bara att komma och hälsa 
på! Mimmi kommer dessutom att hålla i ett seminarium som heter “Huvudmannens ansvar - skärpta regler och 
ökade krav. Vad gäller?”

   Rekordmånga män har sökt in till Malmö högskolas förskoleutbildning, en utbildning som normalt domineras 
av kvinnor. Till höstens antagning har 191 män sökt vilket är dubbelt så många som det brukar vara.
   Läraren Mats Ohlsson tror att det fi nns hopp för förändring.
   – De har hört från sina kompisar att det är ett kul yrke och att Malmö högskola har en bra utbildning. Kanske 
är det även för att många tycker att det är bra att de kan få jobb efter utbildningen, säger han till P4 Malmöhus.
   (Sveriges Radio P4 Malmöhus)



Platser kvar på FSO:s chefsutbildning

...likaså på företagarutbildningen

FSO-Nytt ett populärt nyhetsbrev

   Nu är det dags igen - i september arrangerar FSO, Fria förskolor åter vår uppskattade förskolechefsutbildning. 
Över 100 förskolechefer har de senaste två åren gått denna befattningsutbildning i Stockholm och Göteborg. 
Omdömena om utbildningarna har genomgående varit mycket positiva, med idel lovord i de efterföljande ut-
värderingarna.
   Utbildningen berör områden som systematiskt kvalitetsarbete, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen,
anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen.
   Den nya förskolechefsutbildningen, som arrangeras i Göteborg, 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 von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   Kostnaden för utbildningen är 15.950 kronor för FSO-medlemmar och 20.950 kronor för icke medlemmar. 
Pris är ex moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch samtliga dagar. All dokumentation från 
utbildningen ingår också.
   Anmälan till kursen är bindande. Skulle anmäld person vara förhindrad har förskolan rätt att sända någon an-
nan i dennes ställe.

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

   Bli egen företagare och driv din egen förskola. Det är syftet med den unika och omfattande utbildning som 
FSO arrangerar under de kommande två terminerna, med start i september, och som vänder sig till kvinnor i 
Västra Götalandsregionen. Starta eget-utbildning, juridik, bokföring, affärsplaner, ledarskap, motivation, sty-
relsekunskap och marknadsföring är bara några av de ämnen som projektet kommer att erbjuda de deltagande 
kvinnorna.
   Utbildningen är ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. 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.
   Är du intresserad av att delta i FSO:s unika 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 23 augusti!

   Enkäten om FSO-Nytt som FSO skickade ut i juni visar att de allra fl esta är mycket nöjda med nyhetsbrevet, 
som i sin nuvarande form har funnits sedan förra hösten. Det är naturligtvis mycket glädjande att så många 
uppskattar FSO-Nytt, och det visar att det är viktigt att regelbundet informera om vad som händer i för-
skolevärlden, både i vår närhet och lite längre bort.
   Några förslag kom in från läsarna av FSO-Nytt, bland annat att det ska fi nnas någon form av kalendarium, 
antingen i FSO-Nytt eller på vår nya hemsida, som presenteras senare under året. Detta och andra intressanta 
förslag kommer vi att titta närmare på om de går att genomföra. Om ni har fl er förslag, tveka inte att skicka in 
dem till fsonytt@ffso.se. 
   Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten!


