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   Utbildningsminister Jan Björklund vill att även förskolan 
ska omfattas av förslaget att öka antalet karriärtjänster 
i skolvärlden. Björklund vill införa en tjänst som heter 
förste förskollärare.
   Sedan tidigare har regeringen beslutat att utöka antalet 
karriärtjänster i skolan, och nu säger Jan Björklund att han 
kommer att driva frågan om karriärtjänster också i för-
skolan mycket hårt.
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   - Det är glädjande med den 
ökande insikten om förskolans stora 
betydelse för det livslånga lärandet. 
Att det nu kan skapas möjligheter 
till karriärtjänster höjer självklart statusen på förskolan och för dem som arbetar där. 
Även om detta är viktiga steg vill FSO, Fria förskolor även se en utökad satsning på 
utbildning av förskollärare. Det är ett stort tryck på utbildningen av förskollärare, ibland 

upp till 4-5 sökande per plats. Vi vet också att det kommer att saknas över 6.000 förskollärare de närmaste åren. 
Om regeringen menar allvar med sin ambition att minska barngrupperna är en ökning av utbildningsplatser för 
förskollärare en av de viktigaste insatserna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Fler karriärtjänster även i förskolan

   Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer be-
höver ha stora kunskaper om hur fl erspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Sånger, sagor, spel 
och appar är några verktyg för inspiration och vägledning.
   Skolverket har tagit fram ett stödmaterial om fl erspråkighet i förskolan som ska inspirera, ge vägledning och 
som innehåller exempel och frågeställningar som kan ligga till grund för diskussioner i arbetslaget. Materialet 
bygger på skollagen och förskolans läroplan.

   Stödmaterialet Flera språk i förskolan kan du ladda ned här:    http://bit.ly/13zv613

Flerspråkighet i förskolan



Nästa FSO-Nytt kommer den 6 september!

   Förskolechefsutbildningen - FSO:s mycket uppskattade utbildning, som 100 förskolechefer de senaste två 
åren har gått i Stockholm och Göteborg. Omdömena om utbildningarna har genomgående varit mycket positiva, 
med idel lovord i de efterföljande utvärderingarna. Utbildningen berör områden som systematiskt kvalitetsar-
bete, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och 
samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. 
   Den nya förskolechefsutbildningen, som arrangeras i Göteborg med start i september, utvidgas från sex till 
åtta heldagar vid fyra utbildningstillfällen. Kostnaden för utbildningen är 15.950 kronor för FSO-medlemmar 
och 20.950 kronor för icke medlemmar.
   Frågor och anmälan snarast till utbildning@ffso.se.

   Företagarutbildningen - en unik 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, styrelsekunskap 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. 
   Frågor och anmälan snarast till cb@ffso.se.

Sista chansen att anmäla dig
till två unika FSO-utbildningar!

   FSO har skrivit tre nya samarbetsavtal. 
   X Systems är ett danskt företag som säljer innovativa produkter med egen design och funktion. I sin Xcolor-
serie har företaget tagit fram unika och miljövänliga produkter för sysselsättning av barn i förskolor och skolor. 
Xcolor-serien omfattar målarfärg, modellera, markörpennor, vattenfärg, lim och fetkritor. X Systems säljer 
också andra produkter som kan vara till nytta i förskolor, t ex kontorsmateriel och hygienprodukter.
   Säkerhetsutbildningar Sverige AB erbjuder kvalitetsutbildningar inom säkerhet, och utbildar inom områden 
som Hjärt-lungräddning, Förstahjälpen, Brandskydd, Transportsäkerhet och Ergonomi. Företaget består av 
15-20 instruktörer som är verksamma från norr till söder. Instruktörerna som arbetar för Säkerhetsutbildningar 
har högsta certifi ering, erfarenhet och kompetens för att kunna utbilda inom gällande direktiv samt göra varje 
utbildning intressant, lärorik och unik.
   Frimeko är specialiserade på möbler, inredningar och pedagogiskt material för skola, förskola och kontor. De 
senaste åren har Frimeko satsat hårt och målmedvetet på att ta fram produkter som bidrar till att förbättra ljud-
miljön i skolan och förskolan. Några exempel på produkter som minskar bullernivån är skolbänkar och matsals-
bord med ljudabsorberande material i bordskivor, samt ljudabsorberande väggelement och skärmar.

   Fler detaljer om avtalen och medlemsrabatter kan du inom kort läsa mer om på FSO:s hemsida www.ffso.se.

Nya samarbetsavtal ger fl er medlemsförmåner


