
Vinterkräksjukan är här igen
   Vinterkräksjukan har dragit in över landet och kan i värsta fall fortsät-
ta i fl era månader till. Det är det så kallade caliciviruset som orsakar 
magsjukan vars symptom är kaskadkräkningar, diarréer och illamående. 
Sjukdomen är extremt smittsam och svår att skydda sig emot.
   Det räcker med en enda droppe med virus för att sprida magsjukan, 
och viruset överlever det mesta som dödar andra virus eller bakterier. 
Viruset sprids inte av sig själv, utan behöver människor för att spridas. 
Det enda som minskar smittspridningen är om alla i samhället håller 
sina händer rena. Det är viktigt att tvätta händerna ofta med tvål och 
vatten. Kom ihåg att enbart handsprit inte dödar caliciviruset.
   
   Minska risken för smittspridning:
   - Gör rent toalett och andra ytor noggrant med allrengöringsmedel.
   - Besök inte restauranger strax efter att du varit sjuk. Du kan fortfar-
ande sprida smitta, till exempel vid bufféer.
   - Tvätta händerna ordentligt. Helst ska du gnugga händer och 
handrygg i minst 20 sekunder.
   - Koka helst frysta importerade bär innan användning, de brukar kunna vara en smittkälla.
   - Var hemma från förskola, skola eller jobb i minst 48 timmar efter sista symptomen.

   I Västra Götaland har Hyfs-verksamheten lett till att frånvaron på grund av magsjuka har minskat i hela re-
gionen. Hyfs, Hygiensjuksköterska i förskolan, har i drygt fem år utbildat barn, personal och föräldrar i handhy-
gien, och detta har lett till att antalet VAB-dagar i Västra Götaland har minskat i februari, till skillnad mot resten 
av landet, där de ökar stadigt.
   - Det är verkligen synd att de här frågorna inte tas på större allvar. Nu hänger det mycket på om det fi nns 
någon engagerad person på det regionala smittskyddet. Med tanke på hur de resistenta bakterierna ökar borde 
hygienfrågan vara i topp, säger Marianne Bengtsson, som är ansvarig Hyfs-sjuksköterska i Västra Götalandsre-
gionen, till Svenska Dagbladet.
   Marianne Bengtsson har deltagit i fl era utbildningar som FSO har genomfört under de senaste åren, och hon 
kommer också att medverka vid den kommande FSO-dagen den 11 april med seminariet Hygien i förskolan.

Marianne Bengtsson, Hyfs-sjuksköterska i 
Västra Götalandsregionen.

  7 februari 2014

FN:s Barnkonvention
8 -Varje barn har rätt att behålla sin identitet.



Utbrott av mässling i Örebro

Sommarkurs för förskolechefer

   En treårig fl icka i en förskola i Örebro insjuknade i förra veckan i mässling.
   - Mässling är en farlig sjukdom som kan vara dödlig. Därför erbjuder vi alla ovaccinerade barn på förskolan 
vaccin, säger smittskyddsläkaren Hans Fredlund till Nerikes Allehanda.
   Den treåriga fl ickan vårdas hemma och mår enligt uppgift bra.

FAKTA om mässling

Vanliga symtom:
- hög feber 
- torrhosta 
- irriterade och ljuskänsliga ögon.

Efter några dagar får man utslag som först är ljusröda och sedan blir mörkare och 
fl yter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av krop-
pen.

Det fi nns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande medi-
ciner kan göra att man mår lite bättre. Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och 
mörkt rum. Oftast vill man undvika skarpt ljus eftersom ögonen är irriterade.

Inkubationstid: 1-3 veckor.                                                           Källa: 1177.se

   Mellan perioden 2012 och 2014 pågår regeringens satsning på Förskolelyftet. Satsningen riktar sig till för-
skollärare, personal anställd i förskolan och förskolechefer som vill stärka sin kompetens och därmed främja 
förskolans måluppfyllelse.
   Förskolechefen har genom den skollag som började tillämpas 2011 och efter att förskolans läroplan revider-
ats, fått ett utökat och tydligare uppdrag. Här får du möjlighet att utveckla din kompetens kring kvalitetsarbetet. 
Förskolechefen har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinu-
erligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Du som går kursen kan utveckla ditt ledarskap 
och dina kunskaper om systematiskt kvalitetsarbete så att du bättre kan leda arbetsprocesser som gör att du och 
din personal i ökad utsträckning når målen i läroplanen.
   Kursen belyser också relationen mellan förskollärarens respektive arbetslagets ansvar samt förskolechefens
roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.
   Kursen inleds med en introduktionsdag på Göteborgs universitet torsdagen den 3 april 2014. Vid detta 
kurstillfälle delas den kostnadsfria litteraturen ut. Bor du långt från Göteborg har du möjlighet att delta via 
Adobe connect. 
   Internatet är förlagt till Falkenberg Strandbad med möjlighet att där genomföra kursen med intensiva dagar 
i en avkopplande och rekreerande miljö. Internatet äger rum under vecka 26 med start måndag den 23 juni 
klockan 10 och avslutas med lunch fredag den 27 juni. Under internatet kommer du att påbörja kursens exami-
nationsuppgift som lämnas in den 15 september. Skolverket subventionerar internatkostnaden.
   Kurslitteratur och lärarresurs betalas av Skolverket. Kursen behöver minst 15 deltagare för att genomföras. 
När du antagits till kursen får du ett välkomstbrev med ytterligare information.
   Priset för internatet är: 6.945 kronor och betalas av huvudmannen liksom resekostnader. I priset ingår: 4 nät-
ters logi, 5 heldagskonferenser, 4 st. tvårätters middag.
   Mer information fi nns här: http://www.lun.gu.se/utbildning/forskolelyftet/sommarkurs-2014/ .
Du kan också kontakta Helena Nilsdotter på Göteborgs universitet, helena.nilsdotter@gu.se . För anmälan går 
du hit: https://www.antagning.se/se/start.



Glöm inte att anmäla dig till FSO-dagen!

Boktipset
Sinnenas Skafferi

Program FSO-dagen den 11 april 2014

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 Caro-
line Dyrefors Grufman
14.15-15.05 Seminarium 2:
Teknik i förskolan - Universeum
14.15-15.05 Seminarium 3:
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar - Peter Sparrfors, KFO
14.25-15.15 Seminarium 4:
Kvalitet och tillsyn - Lena von Platen, Skolinspektionen
14.25-15.15 Seminarium 5:
Buller i förskolan - ohälsa och åtgärder - Fredrik Sjö-
din, Umeå universitet
15.05-15.45 Kaffe
15.35-16.25 Seminarium 6:
Teknik i förskolan - 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 Sjö-
din, Umeå universitet
16.30-17.00 Seminarium 10:
Studentlitteratur - Johan Olsson, Förskoleforum
17.00 Mingel!

    Du ser programmet här intill - detta vill du inte 
missa! Årets upplaga av FSO-dagen blir ännu 
bättre än förra året, med fl era intressanta och 
spännande seminarier och möten.
   Precis som förra året är FSO-dagen på hotell 
Scandic Crown i Göteborg. För bara 150 kronor 
per person ingår förmiddagskaffe, lunch, efter-
middagskaffe, seminarierna och det avslutande 
minglet i hotellbaren på kvällen! Du kommer 
också att träffa fl era av FSO:s samarbetspartners, 
som visar dig sina varor och tjänster.
   Gör som fl era andra planerar - ta en planerings-
dag den 11 april och åk hela personalgruppen! 
   Vi har förhandlat fram bra rumspriser för dig 
som behöver sova över.

   Anmäl dig snarast på fsodagen@ffso.se

   Den här boken vill uppmuntra och inspirera dig som jobbar på för-
skolan, eller som är förälder, att tillsammans med dina barn bli ännu 
bättre på att använda alla sinnen och utforska nya smaker. Vi är ju alla 
människor, stora som små, och människor har sinnen för att uppleva 
världen och för att både klara av faror och njuta av livet. Om vi tränar 
våra sinnen blir vi också bättre på att undvika faror och njuta mer. Och 
det bästa av allt, det är faktiskt inte så svårt att träna upp sina sinnen så 
att man känner, smakar, luktar, hör och ser mer. Sapere är från början en 
fransk metod, som vi i anslutning till Restaurang- och hotellhögskolan i 
Grythyttan utvecklat för lärare och skolbarn sedan fl era år.

Nästa FSO-Nytt kommer den 21 februari!


