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Planerade träffar i chefsnätverken

Förundersökning inledd - men det kan ta tid
   Polismyndigheten i Umeå har beslutat att 
inleda en förundersökning mot Nordmalings 
kommun med anledning av den anmälan om 
misstänkt urkundsförfalskning som FSO läm-
nade in tidigare i år.
   Det var när FSO upptäckte att barn- och ut-
bildningsnämnden i Nordmaling hade ändrat i ett 
justerat protokoll som anmälan lämnades in. Det 
aktuella ärendet handlade om ersättningsnivåerna 
till de fristående förskolorna i Nordmaling för år 
2013.
   - Det är naturligtvis bra att polisen och åklagar-
myndigheten kommer att titta närmare på detta och 
så småningom fattar beslut om eventuellt åtal, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Enligt åklagarkammaren i Umeå är dock ärendet lågt prioriterat från polisens sida, vilket innebär att det i 
värsta fall kan dröja fl era år innan ett eventuellt åtal väcks.
   - Jag tycker det är allvarligt när personer som är valda i allmänna val verkar ha förfalskat offentliga protokoll. 
I min värld är det ett brott mot den demokrati de har sagt att de ska försvara. När det som här, är riktat mot fria 
förskolor, drabbar det ytterst barnen och deras vardag. Inte bara demokratin utan barnen får lida av denna typ av 
maktmissbruk, säger Mimmi von Troil.

   De uppskattade träffarna i FSO:s chefsnätverk fortsätter i höst. Du som är förskolechef, utöka ditt nätverk och 
ta chansen att träffa kollegor från andra förskolor och diskutera aktuella frågor och problem. Den 23 oktober 
bjuder vi in till en träff i FSO:s samarbetspartner ABA-Skols lokaler i Göteborg under temat Hur konkretisera 
läroplanen? Anmälan senast den 19 september. Dessutom planerar vi träffar i Malmö den 21 oktober och i 
Sundsvall den 30 oktober, bägge på eftermiddagstid.
   Kontakta Catarina Ranäng för anmälan och mer information, catarina.ranang@ffso.se eller 031-309 90 13.



Kvotering till barnomsorg?
   Ge män fördelar till barnomsorgs- och vårdyrken och kvinnor till statliga chefsposter. Alla män som vill stu-
dera för att jobba inom vård eller förskola ska tilldelas extra poäng så att de har lättare att komma in på utbild-
ningarna. De ska alltså kvoteras till yrken inom vård och barnomsorg. Det är det norska Arbeiderpartiet som 
föreslår detta inför valet till det norska stortinget om några dagar.
   - Det handlar om kvalitet. När mina barn är i förskolan hoppas jag att de umgås med bägge könen och inte 
bara med kvinnor. Män representerar något annat än kvinnor, så är det bara, säger Helga Pedersen, vice ord-
förande för Arbeiderpartiet.

   - FSO, Fria förskolor välkomnar initiativ som ökar andelen män i förskolan. Det ska dock 
påpekas att de fria förskolorna har nästan 50 procent fl er män i sina verksamheter i jäm-
förelse med de kommunala förskolorna. Dock anser föreningen att kvotering inte är rätt väg 
att gå. Att arbeta med våra minsta medborgare ska bygga på intresse och kunnande, inte 
vilket kön man råkar vara född till, säger Mimmi von Troil, vd på FSO.

Anmäl dig till ny VFU-period

Waldorf får statligt stöd

Spel och program på UR:s barnwebb

Petter Skogar är ny chef på KFO

   I januari 2014 startar i Göteborg nästa VFU-period med en ny kull studenter. Än en gång har du som medlem 
i FSO, Fria förskolor och är belägen i Göteborg möjlighet att vara med och ta emot en eller två blivande för-
skollärare. Med största sannolikhet kommer även ni som fi nns i Mölndal och Partille att få denna möjlighet. 
Även ni som kommer att ta emot studenter nu i höst kan anmäla er. De olika VFU-perioderna går att kombinera 
eftersom de är förlagda under olika perioder över året. 
   Kontakta Catarina Ranäng för mer information, catarina.ranang@ffso.se eller 031-309 90 13.

   Högt ställda krav på kvalitet och likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är av högsta vikt oavsett 
pedagogisk inriktning. Utbildning av lärare med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Regeringen avsätter 
därför 10 miljoner kronor för 2014 i kommande budgetpropositionen för utbildning av lärare och förskollärare 
med waldorfi nriktning. Från och med 2015 beräknas 10 miljoner avsättas årligen.

   På Utbildningsradions barnwebb kan du hitta ett stort utbud av roliga och utvecklande 
spel och radio- och tv-program för de allra minsta - och dessutom på en lång rad olika 
språk! UR:s barnwebb hittar du här:

     http://www.ur.se/barn

   Petter Skogar tog den 19 augusti över som förbundsdirektör för arbetsgivarorganisa-
tionen KFO efter Arne Mårtensson, som har gått i pension. Petter Skogar kommer när-
mast från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där han arbetade som förhandlings- 
och sektionschef.



Nästa FSO-Nytt kommer den 20 september!

Ta chansen att träffa FSO-gänget!

Kurs i smitta, hygien och livsmedelshantering

Ormar ringlade in i förskola

   Vi kommer att fi nnas med på mässan Förskolan i Fokus i Malmö den 15-16 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 intressant seminarium som heter “Huvudmannens ansvar 
- skärpta regler och ökade krav. Vad gäller?”
   Du kan läsa mer om mässan på http://www.forskolanifokus.se.

   Den 4 oktober är det dags för FSO:s kurs i Smitta, hygien och livs-
medelslagen. Hur fungerar städningen på förskolan? Är barnen ofta 
sjuka? Kommer smittan från förskolan eller hemmet? Vilka produk-
ter ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna? Hur 
kan vi förebygga smittspridning? Nya Livsmedelslagen - vilka krav 
ställer den? Vem får röra sig i förskolans kök? Måste jag byta kläder, 
tvätta mina händer mm? Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar 
samt ugn och spis hålla? Hur länge får jag varmhålla maten?
   Få svar på dessa och många fl er frågor under en heldag på hotell 
Scandic Crown i Göteborg. Vi har ett begränsat antal platser. Kostnad 
1.500 kronor + moms per person för förskolor som är medlemmar. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe, 
lunch och all dokumentation.
   Varmt välkommen med din anmälan till utbildning@ffso.se

   Snokar har vid fl era tillfällen tagit sig in i en förskola i Tenhult i Småland. 
Förskolan, som öppnade 2012, är byggd i ett fuktigt naturområde, och det är 
just det som har lockat ormarna.
   - Det är ovanligt, men kan hända, när man bygger på ställen där ormar trivs, 
säger kommunens säkerhetssamordnare till TT.
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