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JO kritiserar Nordmalings kommun
- efter anmälan från FSO

FN:s Barnkonvention
7 - Varje barn har rätt till ett namn och en 
nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är 
möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli 
omvårdat av dem.

   Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun på grund 
av att nämnden vid två olika tillfällen har misskött hanteringen av handlingar rörande personalkooperativen 
Bergslyan och Holken. Bägge förskolorna är medlemmar i FSO och tog hjälp av FSO när man ansåg att kom-
munen behandlade dem felaktigt när det gällde de kommunala bidragen.
   Vid det första tillfället missade kommunen att vidarebefordra ett överklagande till förvaltningsrätten och vid 
det andra tillfället dröjde nämnden oskäligt länge med att lämna ut allmänna handlingar till FSO.
   - Det är viktigt för rättstryggheten att kommunerna följer lagen. Vi ansåg, som ombud för Bergslyan och 
Holken, att kommunen vid fl era tillfällen avsiktligt fördröjde händelsernas gång, och anmälde dem därför till 
JO, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   JO Lilian Wiklund riktar efter sin utredning kritik mot Nordmalings kommunen för bägge händelserna. För 
ärendet med överklagandet skriver JO bland annat:
   “I det här fallet har överklagandet inte behandlats i enlighet med ovan redovisade bestämmelser utan i stäl-
let blivit liggande hos myndigheten utan åtgärd till dess FSO tog kontakt med myndigheten i september 2012. 
Överklagandet överlämnades till förvaltningsrätten nästan fyra månader efter att det ingetts till nämnden. ... 
Nämnden förtjänar kritik för sin hantering av överklagandet. Jag förutsätter att myndigheten har sett över sina 
rutiner för överklaganden för att undvika liknande händelser i framtiden.”
   I ärendet med utlämnandet av handlingar skriver JO Lilian Wiklund bland annat:
   “Utredningen visar att det funnits brister i handläggningen av FSO:s framställning om att få ta del av 
allmänna handlingar. ... Nämnden förtjänar kritik för handläggningen av utlämnandeärendet.”
   - Det känns befriande att vi fi ck rätt! Det är tråkigt att vi ska behöva ta ärenden till JO och att kommunerna 
ska få kritik. Det vore bättre utifrån utifrån barnens bästa om vi kunde samarbeta i de här frågorna, säger Mim-
mi von Troil.



Systematiskt kvalitetsarbete för arbetslaget

Utbildningens syfte och mål

Utbildningens innehåll

Information och anmälan

   Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och förskolen-
heter systematiskt och kontinuerligt ska dokumentera verksamheten, analysera resultaten 
i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla sin verksamhet. 
Resultaten behöver dessutom följas upp kontinuerligt. FSO:s fortbildning i systematiskt 
kvalitetsarbete i arbetslaget syftar till att stärka och utveckla förmågor och kunskaper 

som behövs för att leda verksamheten mot nationella mål.

   Syftet med fortbildningen är att som pedagog i 
förskolan få en fördjupad kunskap i hur det syste-
matiska kvalitetsarbetet går till. Den syftar också till 
att skapa medvetenhet om det egna ansvaret och den 
betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning 
mot de nationella mål som fi nns i förskolans styr-
dokument. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga 
utgångspunkter för dagens innehåll och upplägg.

   Målet är att varje deltagare 

• får en god kännedom om vad det systematiska 
kvalitetsarbetet syftar till
• blir medveten om sitt eget ansvar och därmed infl y-
tande
• förstår vikten av ett kontinuerligt systematiskt 
kvalitets-arbete

Syfte med arbetet – Varför och hur?
Ansvarsfördelning – Vem gör vad?

Delaktighet – infl ytande – Vilka ska få möjlighet att påverka arbetet?
Dokumentation – Varför och hur?

Måluppfyllelse – Vilka är de nationella målen respektive förskolans egna? Hur påverkar dessa varandra?

I fortbildningen ges exempel på enkla tillvägagångssätt i arbetet och hur alla i verksamheten kan ges möjlighet 
att påverka den pedagogiska planeringen, såväl personal som barn och deras vård-nadshavare. Exempel och 

förslag ges också på hur man tydligt förmedlar arbetssätt och värderingar till vårdnadshavare.

I gruppdiskussioner behandlar vi läroplan, skollag samt FN:s barnkonvention och hur dessa ligger till grund för 
det systematiska kvalitetsarbetet.

I fortbildningen ingår dokument och modell framtagna av FSO.

Mer information kan du få via e-post: catarina.ranang@ffso.se.
Anmälan görs via e-post till utbildning@ffso.se.

Utbildningens genomförande
   Fortbildningen förläggs på förskolan, heldag eller halvdag. Vi arbetar med fokus på det systematiska 

kvalitetsarbetet och hur man kopplar det till den pedagogiska planeringen och verksamheten. 



Missa inte FSO-dagen den 11 april!

Fler chefsträffar på gång

Skollagens 8:e kapitel, 23 §:

Nästa FSO-Nytt kommer den 24 januari!

   Nu upprepar vi fjolårets succé - FSO-dagen! Den 11 april är 
det dags, och precis som i fjol kommer vi att vara på Hotell 
Scandic Crown i Göteborg.
   Dagen inleds med FSO:s årsmöte, följs av en god lunch, 
och på eftermiddagen blir det en lång rad spännande och 
intressanta seminarier, speciellt framtagna för dig som är 
huvudman eller som arbetar i en fri förskola. Bland annat 
kommer BEO, Barn- och elevombudet, Caroline Dyrefors 
Grufman att föreläsa om kränkning i förskolan.
   Under hela dagen kan du också på vår minimässa träffa 
fl era av FSO:s samarbetspartners, som visar upp sina varor 
och tjänster. 
   FSO-dagen avslutas med ett mingel, där du över ett glas öl 
eller vin eller alkoholfritt kan knyta ännu fl er nya kontakter. 
Allt detta - hela dagen - får du för bara 150 kronor per per-
son!
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra 
hotellrumspriser på Hotell Scandic Crown.
   FSO-dagen var mycket uppskattad förra året, och det gäller 
att anmäla sig i god tid för att försäkra sig om en plats. Enk-
laste sättet är att maila till info@ffso.se.

Fotnot: Seminarieprogrammet är inte helt klart. Så fort vi har 
alla delar klara publicerar vi programmet på vår hemsida, 
här i ett kommande FSO-Nytt och i nästa FSO-Bladet. Bil-
derna intill kommer från förra årets FSO-dagen.

   Intresset för FSO:s träffar för förskolechefer sprider sig över landet. De tre kommande mötena kommer därför 
att hållas enligt följande:
   - 30 januari i Göteborg, tema: “Konfl ikter i personalgruppen”
   - 10 februari i Stockholm, tema: “Konfl ikter i personalgruppen”
   - 12 februari i Sundsvall, tema: “Chef och kollega - att sitta på olika stolar”
   - 18 februari i Kristianstad, tema: “Chef och kollega - att sitta på olika stolar”

   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. 
   Obs! Du som är förskolechef i något av de områden vi arrangerar chefsträffar i, och som inte får inbjudningar 
per e-post, kontakta Catarina - då har vi sannolikt inte rätt e-postadress!

   “Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande or-
ganisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.”
   Om du upplever att din kommun inte följer denna lag, kontakta FSO, 031-309 90 10!


