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FN:s Barnkonvention
5 - Barnets föräldrar eller annan vårdnadsha-
vare har huvudansvaret för barnets uppfostran 
och utveckling och ska vägleda barnet då han/
hon utövar sina rättigheter.

   Så här i hösttider grasserar förkylningar och andra 
infektioner, och det kan vara bra att veta vad barnen 
verkligen har för att kunna behandla och förebygga på 
rätt sätt. På Vårdguiden 1177 fi nns de fl esta barninfek-
tioner samlade på ett ställe, med symtom, smittoorsak och 
behandling.

   Regeringen skärper lagen om registerkontroll av personer som arbetar med barn. Genom lagen skapas en 
skyldighet för den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter 
att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt 
med barn. Det kan handla om både personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn och personer 
som är ledare i olika ideella barnverksamheter. Den enskilde ges rätt att få ett begränsat utdrag ur belastnings-
registret i de fall lagen föreskriver. Ett sådant utdrag ska endast innehålla eventuella uppgifter om sexualbrott, 
barnpornografi brott, mord, dråp, grov misshandel, grovt rån och människorov.
   Den nya lagen kommer dock, precis som tidigare, inte att gälla föräldrar som tjänstgör i föräldrakooperativ. 
För dessa insatser får man alltså inte begära utdrag ur belastningsregistret.

    http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide/



Argumentet...

Kurs i huvudmannaansvar

Ny VFU-period

Lockdown börjar vinna sympatier

   I september 2014 är det val till kommuner, landsting och riksdag. En av de viktigaste frågorna inför valet 
kommer att bli den om vinster i välfärden, och fria förskolor kommer att bli en av måltavlorna för motståndarna 
till att man gör vinst i en skattefi nansierad verksamhet. Många fria förskolor kommer därför att bli föremål för 
medial uppmärksamhet, och det kan vara bra att ha argumenten klara. FSO-Nytt kommer därför framledes att 
publicera ett antal frågor och svar med anknytning till området Vinster i välförden.

   Hur stora vinster gör välfärdsbolagen?
   - Vinsterna är långt ifrån så stora som det ibland har påståtts. År 2011 
uppgick vinsterna i välfärdsbolagen till 4,1 procent i genomsnitt och ak-
tieutdelningen uppgick till 1,4 procent. (I näringslivet totalt sett var vin-
sterna 10 procent och utdelningen 3,5 procent.) Föräldrakooperativ, som 
är den största gruppen bland företag som driver fria förskolor, har genom-
snittligt betydligt lägre vinster än de större bolagen.

   En unik kurs i huvudmannaansvar, den nya skollagen och styrning/ledning av förskolan. En MÅSTE-
kurs för dig som är eller kommer att bli styrelseledamot i en enskild förskola!
   Skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Denna kväll 
reder vi ut begreppen kring skollag, förordningar och vilka krav som ställs på huvudmän för enskilda förskolor. 
Framför allt berör vi ansvarsfrågor kring styrelsearbete och medlemmar.
   Vi skräddarsyr kursen till varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. 
Ef-tersom utbildningen har fördelar för hela förskolan är antalet deltagare inte begränsat. Kursen hålls på din 
förskola.

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

Är ni intresserade av att vara med och utbilda framtidens förskollärare genom att ta emot studerande på VFU, 
verksamhetsförlagd utbildning?? Till våren startar en ny VFU-period i Göteborg och dess kranskommuner. 
Kontakta Catarina Ranäng för mer information, 031-309 90 13 eller catarina.ranang@ffso.se. Sista anmälnings-
dag är den 3 december.

   FSO:s idé att genom lockdown skydda barn och personal vid yttre 
hot mot förskolor vinner allt fl er anhängare. Lockdown innebär att 
man vid en förskola som bedöms vara under någon form av hot, t 
ex genom våld, olycka eller annan kris, snarast tar in barnen och 
låser dörrar och fönster tills faran är över. FSO:s vd Mimmi von 
Troil träffade på torsdagen i Karlstad representanter för Barnsäker-
hetsrådet och MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Bereds-
kap, för att berätta om lockdown. FSO:s idé togs emot positivt och 
man kommer nu att fortsätta diskussionerna för att så småningom 
hitta fram till en rekommendation då lockdown kan användas.



Bra att tänka på om maten...

FSO tecknar avtal med Universeum

Nästa FSO-Nytt kommer den 13 december!

Skollagen 8 kap, 2 §
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och so-cial gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

   Bra principer för maten i förskolan:

   • Servera frukt och grönt till varje måltid.
   • Servera endast vatten och lättmjölk som måltidsdryck.
   • Servera bullar, kakor, glass och saft högst en gång per månad.
   • Se till att det fi nns färskt kallt vatten att dricka för den som är törstig. 
   • Ge alla barn möjlighet att äta i lugn och ro. 
   (Livsmedelsverket)      Arkivbild

   På Universeum får lärare och 
barn upptäcka och uppleva natur-
vetenskap, teknik och matematik. 
Universeum inspirerar och hjälper 
till att stimulera barnens nyfi kenhet 
och intresse. Det ger också lärarna 
möjlighet att utveckla arbetet med 
sina barngrupper. 
   Med ett avtal kommer lärarna så 
ofta de vill till Universeum med sina 
barngrupper – de har fri entré alla 
vardagar hela läsåret! 
   Medlemmar i FSO kan sluta avtal 
direkt med Universeum. Pris 166 kr/
barn inkl moms.

Kontakta skolinfo@universeum.se, tel 031-335 64 20 eller Kerstin Appelström, kerstin.appelstrom@univer-
seum.se tel 031-335 64 81.
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