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FN:s Barnkonvention
2 - Alla barn har samma rättigheter och lika  

     värde. Ingen får diskrimineras.

Kom till FSO:s chefsträffar!

Kan man ge små barn fullkornsprodukter?
   Fullkorn och fi brer är bra även för barn. Men det kan bli för mycket fi brer om de 

bara äter fullkornsprodukter. Det kan ge problem med lös mage. Hur mycket fi brer 

barn kan äta utan att bli lösa i magen varierar från ett barn till ett annat, så man 

får pröva sig fram. Framför allt är det barn under två år som brukar reagera på för 

mycket fullkorn, men under hela förskoleåldern kan man behöva tänka på att de 

inte ska äta överdrivet mycket.  

   Om barnet skulle bli lös eller hård i maten av fullkorn är det enklare att byta ut 

det som bara barnet äter, till exempel fullkornsvällingen, än att byta ut något som 

hela familjen brukar äta. Små barn kan också gärna äta vitt bröd ibland. Men det 

är bra att barnet lär sig att tycka om grovt bröd och fullkornsprodukter, eftersom 

de är nyttiga och innehåller mycket näring, så undvik dem inte helt.

   Källa: Livsmedelsverket
Foto: Arkivbild

   FSO:s chefsträffar har på kort tid blivit en uppskattad samlingsplats för förskolechefer som vill få en möjlig-

het att diskutera aktuella frågor, få och ge information och bilda nätverk i sina kommuner eller regioner. Under 

hösten har vi träffar i följande städer:

   Malmö 21 oktober kl 13-16, tema: Förskolechef och kollega - att sitta på olika stolar

   Göteborg 23 oktober kl 9-12, tema: Hur konkretisera läroplanen?

   Sundsvall 30 oktober kl 13-16, tema: Förskolechef och kollega - att sitta på olika stolar

   Stockholm 25 november kl 9-12, tema: Hur konkretisera läroplanen och hur leder man sitt arbetslag rätt?

   Det fi nns platser kvar till samtliga träffar. Kontakta Catarina Ranäng för anmälan och mer information, 

catarina.ranang@ffso.se eller 031-309 90 13. Du kan också höra av dig till Catarina om du är intresserad av att 

FSO kommer till din stad och anordnar en chefsträff.



Nästa FSO-Nytt kommer den 1 november!

Ett boktips

Uppskattat FSO-deltagande på Malmömässa

   Marie Eriksson är förskollärare sedan 16 år tillbaka och jobbar på Svejserdalens 

förskola i Mölndal. Där genomsyras varje läsår av ett gemensamt sagotema, som ger 

barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i ett upplevelsebaserat, lustfyllt och 

meningsfullt lärande. Sång, musik, rörelse, fantasi, lek och skapande är naturliga delar 

av verksamheten.

   I den här boken berättar Marie Eriksson hur hon arbetar med sång och musik, både 

med de yngsta barnen på sin avdelning och med åldersindelade grupper i hela för-

skolan. Med många praktiska exempel och bilder vill hon inspirera andra pedagoger 

att hitta glädjen i musikarbetet.

                          Boken kan beställas från Lärarförbundets förlag.

Musik i förskolan

   FSO fl yttade i tisdags och 

onsdags tillfälligt hela kansliet 

från Göteborg till Malmö för 

att delta på mässan Förskolan i 

Fokus på nya Malmömässan.

   - Vi hade väldigt många 

intresserade besökare vid vår 

monter. Det har varit roligt att 

få berätta för så många männi-

skor om vår verksamhet, säger 

FSO:s vd Mimmi von Troil.

   Mimmi höll också en upp-

skattad föreläsning om huvud-

mannens ansvar inför ett 40-tal 

åhörare.

   Såväl Mimmi som Catarina 

Ranäng och Christopher Buch-

holz fi ck under de två dagarna 

möjlighet att träffa en lång rad 

anställda på förskolor i hela södra Sverige. Somliga besökare var redan medlemmar, andra kan komma att bli 

medlemmar i den växande FSO-familjen.

   - Vi ser ett ökande intresse från de fria förskolorna att dra nytta av de fördelar ett medlemskap i FSO ger. Våra 

tjänster med rådgivning och utbildning är mycket uppskattade och eftertraktade, liksom den service vi erbjuder 

med kontinuerlig information genom FSO-Nytt och medlemstidningen FSO-Bladet, säger Mimmi.

   Med på mässan fanns också fl era av FSO:s samarbetspartners, hos vilka FSO:s medlemmar har rabatter.

   - Här har också FSO en viktig roll att fylla, som ett slags central upphandlare av varor och tjänster för våra 

många medlemmar, säger Mimmi. 

FSO:s Catarina Ranäng med en av många besökare i montern på Förskolan i Fokus.


