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Den ständigt återkommande plågan - löss!

Tre myter om huvudlöss

Nya populära namn

FN:s Barnkonvention
9 - Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna 
mot deras vilja, utom när det är för barnets 
bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har 
rätt att träffa dem regelbundet.

   Huvudlöss är ett evigt ont hos barn i förskola och skola. Lusepidemier-
na brukar komma i samband med terminsstart på hösten och kan pågå i 
många månader. Och ju närmare kontakt barnen har med varandra desto 
fl er barn får känna på hur det är att ha huvudlöss. De barn som en gång 
har haft löss vet att det kliar. Och det kan klia jättemycket! De vet också 
att det är jättejobbigt att bli kammad gång efter gång, och att få alla dessa 
medel i håret för att få bort lössen.
   Det fi nns en rad olika medel på apoteken för föräldrarna att använda hemma för att bekämpa huvudlössen. I 
förskolan gäller det främst att se till att barnen inte har kontakt huvud mot huvud, för det är så lössen sprids.

   - Löss trivs i smutsigt hår.
  Nej. De lever på blod och hygienen har ingenting att göra med hur de trivs. Det går därför inte att tvätta bort 
löss med vanligt schampo.
   - Det är viktigt att städa hemma när barnen har löss.
  Nej. Huvudlöss trivs bara i hårbotten och smittar genom kontakt huvud mot huvud. 
   - Huvudlöss överför sjukdomar.
  Nej. De är inte farliga. Om man däremot går med huvudlöss länge kan hudinfektioner uppstå.

   För tredje året i rad är Alice det vanligaste tilltalsnamnet för nyfödda fl ickor. William, som varit vanligast de 
senaste två åren för pojkar, har fått lämna förstaplatsen till Lucas.
   Det visar den årliga namnstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB. Så under det kommande året lär våra 
förskolor svämma över av Alice, Maja, Elsa, Lucas, William och Oscar, som är de tre vanligaste namnen per 
kön.



Hör Barn- och elevombudet på FSO-dagen

Konferens om allmänna råd för förskolan

Kommunalrådets invit inte trovärdig

   Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman är en av föreläsarna på 
årets upplaga av FSO-dagen. Hon kommer att föreläsa under ämnet Vad säger 
lagen om skolans/förskolans ansvar för kränkande behandling?
   FSO-dagen, som är till för dig som är FSO-medlem, bjuder också på fl era an-
dra intressanta och spännande seminarier, och du får också möjlighet att träffa 
fl era av FSO:s samarbetspartners och se vilka varor och tjänster de kan erbjuda 
dig och din förskola.
   För bara 150 kronor plus moms per person får du alla seminarier, kaffe på för-
middag och eftermiddag, lunch och dessutom det avslutande minglet på kväl-
len. Skriv upp den 11 april på hotell Scandic Crown i Göteborg i almanackan 
och anmäl dig snarast till fsodagen@ffso.se!

BEO Caroline Dyrefors Grufman

   Skolverket bjuder in förskolechefer och/eller styrelsemedlemmar vid fristående förskolor till en konferens om 
allmänna råd för förskolan. Konferensen är kostnadsfri och kaffe samt lunch ingår.
   Datum:    21 maj kl 10.00-14.00 (registrering och kaffe fr 09.30)
   Plats:       Berns, Berzelii Park, Stockholm

   Syfte:
   Syftet med konferenserna är att informera om allmänna råd för förskolan och Skolverkets stödmaterial.
   Innehåll:
   - Allmänna råd för förskolan,
   - Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande stödmaterial,
   - BRUK,
   - Stödmaterialet Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan ? pedagogisk dokumentation, och
   - NT-satsningen, Matematikportalen och Läslyftet.
   Kontakt:
   Frågor om anmälan, bekräftelse, avbokning, specialkost mm ställs till e-post skolverket@reachem.se eller 
telefon 08-410 30 150.

   I ett inslag i P4 Kristianstad i tisdags sa kommunalrådet Fredrik Axelsson att han sträcker ut en hand till de 
fristående förskolorna i kommunen genom att skapa ett gemensamt kösystem för både de kommunala och de 
fristående förskolorna.
   - Den inviten känns inte helt seriös, eftersom de fristående förskolorna enligt skollagen har ett ansvar för 
att barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning, något som man ju inte styr över om man tvingas 
lämna över ansvaret för placering av barnen till kommunen, säger Mimmi von Troil, vd för FSO.
   - Att kommunen, som med sina egna förskolor faktiskt konkurrerar med de fristående, skulle ta hand om ett 
gemensamt kösystem skulle ju dessutom innebära att kommunen har en ensidig kontroll över kön, något som vi 
har ifrågasatt och överklagat i fl era kommuner runt om i landet, fortsätter Mimmi von Troil
   FSO har som branschorganisation och ombud för fl era av de fria förskolorna i Kristianstads kommun drivit 
ett antal fall av överklaganden där de fria förskolorna inte har fått de kommunala bidrag de har rätt till. FSO 
har också anmält kommunen till såväl Skolinspektionen som JO för bristande hantering av dessa ärenden, och 
där Skolinspektionen riktade kritik mot Kristianstads kommun för dess handläggning av ett föreläggande mot 
Simförskolan Sally.
   - Det vore mer trovärdigt om Fredrik Axelsson räcker ut en hand och garanterar att de fria förskolorna får de 
bidrag de enligt skollagen har rätt till, ett bidrag som bygger på lika villkor mellan de kommunala och de fria 
förskolorna, säger Mimmi von Troil.



Ny kurs för förskolechefer i höst!

   Över 120 personer har gått FSO:s fl aggskeppsutbildning, befattningsutbildningen för förskolechefer. Utbild-
ningen, som har arrangerats fl era gånger både i Göteborg och Stockholm, är mycket uppskattad och lockar 
deltagare från förskolor i hela landet.
   Förskolechefsutbildningen har utökats från sex till åtta heldagar, bland annat beroende på skollagens ökade 
krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
   Den omfattande utbildningen behandlar också områden som till exempel arbetsgivaransvar, tillsyn och 
myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshantering och samtalsteknik med 
utgångspunkt i chefsrollen.
   Kursen i Stockholm i höst hålls på Scandic Park Hotell. Alla kursdagar är heldagar (09:00-17:00)
Obs! Datumen är preliminära!

18 september 2014, Utbildningsdag 1: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 1
19 september 2014, Utbildningsdag 2: Krishantering, Lagstiftning som gäller förskolan (PuL, Sekretess, 
Miljöbalken mm)

23 oktober 2014, Utbildningsdag 3: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 2
24 oktober 2014, Utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, Chefsrollen, Arbetsmiljö och andra planer (SBA + 
Säkerhet)

27 november 2014, Utbildningsdag 5: Tillsyn (Myndighetens ansvar och befogenheter, kvalitet), Systematiskt 
kvalitetsarbete del 3
28 november 2014, Utbildningsdag 6: Kränkande behandling (plan och lagkrav), Press/Media

15 januari 2015, Utbildningsdag 7: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 1
16 januari 2015, Utbildningsdag 8: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 2

OBS! Diplom/Kursbevis delas ut till samtliga som genomför hela kursen.

Kostnad: 17.545 kronor plus moms för medlemmar i FSO. 21.950 kronor plus moms för övriga.
I priset för kursen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar. 

Anmälan skickas till utbildning@ffso.se



Nästa FSO-Nytt kommer den 7 mars!

Boktipset
Kökshjältar - bästa hjälpen i förskoleköket

Observera mera!

Kurs i huvudmannaansvar

Barnbokskatalogen

   Vi har valt att döpa vår kokbok till Kökshjältar av den enkla anledningen att 
alla de kvinnor och män som står i köken och lagar god mat till en massa barn 
är just hjältar i köket! Att jobba som förskolekock är ett otroligt viktigt och 
förhoppningsvis roligt jobb! Men ibland kan man behöva lite inspiration på 
vägen. Det är inte alltid så lätt att hålla gnistan vid liv när man står där själv 
bakom sina kastruller och skärbrädor, och avdelningarna är fulla med hungriga 
barn och pedagoger. Vi vill hjälpa dig på vägen med nya recept, vackra bilder 
att låta dig inspireras av, matnyttig information kring närings-ämnen, och lite 
glada tillrop mellan varven. Vi som har skrivit boken är Karolina Sparring, kock 
på förskola, cateringkock och kokboksförfattare, som hämtar sin inspiration 
från medelhavsländerna och Jens Linder, kokboksförfattare och matskribent i 
bland annat DN med en förkärlek för långkok.

I denna bok ges förslag på användbara observationsmetoder för att kunna 
planera och utvärdera det dagliga arbetet i förskolan:
 - Lek- och platsobservationer
- Utvärdering av planerade aktiviteter
 - Vuxenobservationer
 - Observationer av barns utveckling
 - Barn i grupp.

 Att observera är ett sätt att bättre lära känna sig själv och barnen och är en vik-
tig del av det pedagogiska arbetet. Att lära sig observera mera är också ett sätt 
att öka yrkeskunnandet och engagemanget i yrket. 

   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!
   Den nya skollagen ställer stora, nya och mycket tydligare krav på huvudmannen för en enskild förskola. Den-
na 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.
   Kursen skräddarsys till varje förskola och inkluderar genomgång av stadgar, policy och styrelsearbete. Efter-
som utbildningen har fördelar för hela förskolan är antalet deltagare inte begränsat. 

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

   Du kan ladda ned Barnbokskatalogen 2013/2014 här:

http://www.barnensbibliotek.se/barnensbibliotek/katalog/pdf/Barnbokskatalogen2013.pdf


