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FN:s Barnkonvention
3 - Barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla beslut som rör barn.

Viktig seger för Holken och Bergslyan
Kammarrätten går på FSO:s linje och upphäver beslut - kommunen anmäls igen
   Kammarrätten i Sundsvall upphäver fl era beslut i barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun, 
beslut som var till nackdel för de fria förskolorna i kommunen.
   - Jag är framför allt glad över att våra medlemmar Holken och Bergslyan äntligen har fått rätt, säger Mimmi 
von Troil, vd för FSO, Fria förskolor som har drivit ärendet åt de båda personalkooperativen Holken och Berg-
slyan.
   När Nordmalings kommuns egen förskoleverksamhet gick med underskott 2010 och 2011 avskrev kommun-
fullmäktige underskottet för 2010 och reducerade underskottet för 2011, utan att kompensera de fria förskol-
orna, trots att det tydligt är angivet i skollagen att så ska ske.
   - Det här är ett viktigt prejudicerande domslut. Eftersom nämndens underskott inte har reglerats enligt skolla-
gens intentioner om likabehandling, så har barnen på de fria förskolorna missgynnats ekonomiskt. Kammarrät-
tens dom innebär att principen lika villkor ska gälla både för budget och bokslut, och jag förutsätter att Nord-
malings kommun skyndsamt betalar ut de pengar som skulle varit de fristående förskolorna till del för redan tre 
år sedan, säger Mimmi von Troil.
   Nordmalings kommun har inom tre veckor möjlighet att överklaga Kammarrättens dom innan den vinner laga 
kraft och blir prejudicerande.
   - Det står ju var och en fritt att överklaga, men jag kan konstatera att Kammarrätten har gjort en oerhört nog-
grann bedömning och är väldigt välformulerad i sina domskäl, kommenterar Mimmi von Troil.
   I december fi ck barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun kritik av Justitieombudsmannen, JO, 
efter att FSO hade anmält nämnden för att den vid två skilda tillfällen hade misskött hanteringen av handlingar 
rörande förskolorna Holken och Bergslyan.
   Trots kritik och domar emot sig fortsätter emellertid Nordmalings kommun att motarbeta de fria förskolorna. 
Holken och Bergslyan har ännu inte fått sina bidrag för januari, och vet nu inte hur de ska kunna betala sina 
löner.
   - Vi kommer nu ännu en gång anmäla kommunen till Skolinspektionen för att de bryter mot skollagen. Det är 
beklagligt att kommunen agerar på det här viset mot enskilda näringsidkare i den egna kommunen, och det som 
är mest tragiskt är att det är de minsta barnen som drabbas av kommunens trilskande, säger Mimmi von Troil.
   - Det känns som om Nordmalings kommun straffar de fria förskolorna för att att JO och kammarrätten nyli-
gen har kritiserat och dömt mot kommunen för en rad felaktigheter i handläggningen av bidrag till förskolorna. 
Men vi kommer inte att ge oss förrän våra medlemmar åter får rätt och tvingar kommunen att agera enligt 
lagens föreskrifter, säger Mimmi von Troil.



Anmäl dig till FSO-dagen den 11 april!

Dagens program

   Fredagen den 11 april är det dags igen för den mycket uppskattade 
FSO-dagen, 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 efter-
middagen 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 da-
gen - får du för bara 150 kronor per person!
   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrums-
priser på hotell Scandic Crown.
   Redan har många anmälningar kommit in, så det gäller att du är snabb 
och anmäler dig i god tid för att försäkra dig om en plats. Enklaste sättet 
är att maila till fsodagen@ffso.se senast den 31 mars.
   Obs! Glöm inte att ange vilka seminarier du vill delta i! För dig som 
redan har anmält dig, var vänlig och komplettera med dina önskemål om 
seminarier.

10.00-11.30 Årsmöte
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Seminarium 1: 
Vad säger lagen om skolans/förskolans ansvar för
kränkande behandling? 
- Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman
14.15-15.05 Seminarium 2:
Universeum
14.15-15.05 Seminarium 3:
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar - Peter Sparrfors, KFO
14.25-15.15 Seminarium 4:
Lena von Platen, Skolinspektionen
14.25-15.15 Seminarium 5:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjödin, 
Umeå universitet
15.05-15.45 Kaffe
15.35-16.25 Seminarium 6:
Universeum
15.35-16.25 Seminarium 7:
Inrymning - säkerhet i förskolan - Mimmi von Troil, FSO
15.45-16.35 Seminarium 8:
Hygien i förskolan - Marianne Bengtsson, VGR
15.45-16.35 Seminarium 9:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjödin, 
Umeå universitet
17.00 Mingel!

Anmälan till fsodagen@ffso.se
Bilderna är från förra årets FSO-dagen.



Nästa FSO-Nytt kommer den 7 februari!

Obs! Bilden är arrangerad. Arkivbild

   Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker 
ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan 
bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning, 
förlöjligande eller fysiska handlingar. Kränkningarna 
kan även bestå av utfrysning eller hot. De kan äga rum 
vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och åter-
kommande. Om de är återkommande brukar det kallas 
mobbning. Det är absolut förbjudet för personalen i 
skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar. 
   Den som är ansvarig för skolan ska arbeta förebyg-
gande för att motverka kränkande behandling. Skolan 
ska ta varje uppgift eller annan signal om att ett barn 
eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behan-
dling på allvar och utreda vad som ligger bakom. Om 
utredningen visar att kränkande behandling förekommer 
måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa 
fortsatta kränkningar.
   (Källa: Skolinspektionen)

Vad är kränkande behandling?

Uppdrag: Fler män i förskolan

Än fi nns det plats på chefsträffarna!

   Fler män behövs i förskolan. Andelen män i de kom-
munala förskolorna är 3 procent respektive 5,5 procent 
i de fristående. Därför har regeringen gett Skolverket i 
uppdrag att få fl er män att utbilda sig till förskollärare.
   Genom att öka andelen manliga förskolelärare visar 
man förskolebarnen att kön inte ska vara avgörande 
för vilket yrke man väljer. Därför är det viktigt att både 
män och kvinnor arbetar inom förskolan.
   Skolverkets material består av:
• En fi lm som ska inspirera män att bli förskolelärare. 
Filmen kommer även visas på biografer.
• En broschyr om yrket och utbildningen. Broschyren skickas till studie- och yrkesvägledare för att kunna an-
vändas i kontakten med gymnasieelever som ska välja utbildning och yrke.
• Förebilder behövs. Därför har förskolechefer runt om i landet fått nominera en uppskattad och engagerad man 
som arbetar på deras förskola, till ett stipendium som går till förskolan. Skolverket har fått in över 100 nomine-
ringar. Vilken förskola som får stipendiet presenteras den 21 januari 2014.
   (Skolverket)

     ArkivbildArkivbild

   - 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 några platser kvar till samtliga träffar. Kontakta Catarina Ranäng för anmälan och mer information,
catarina.ranang@ffso.se eller 031-309 90 13. 


