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Nytt rekord för FSO-dagen!

   Med mer än dubbelt så många medlemmar och utställare i år jämfört 
med förra året fi nns det bara ett ord som kan beskriva årets FSO-dagen: 
Succé!
   Drygt 80 FSO-medlemmar hade anmält sig till FSO-dagen, och de 
fi ck ta del av en lång rad intressanta seminarier med Barn- och elev-
ombudet Caroline Dyrefors Grufman i spetsen, samt möta många av 
FSO:s samarbetspartners som fanns på plats för att visa upp sina varor 
och tjänster som de erbjuder FSO:s medlemmar.
   - Det är fantatiskt roligt att det kom så många medlemmar och samar-
betspartners. Det är med viss bävan vi ser fram emot nästa FSO-dagen, 
då FSO också 20-års-jubilerar. Vi får börja planera för den dagen redan 
nu, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.BEO Caroline Dyrefors Grufman



Vad säger personuppgiftslagen?

Slag i ansiktet på de fristående förskolorna

FN:s Barnkonvention

Aktuella chefskonferenser

   Fråga: Är det okej för föräldrar att fotografera barnen i förskolan?

   Svar: Att förskolor och skolor sätter upp regler för i vilka fall och på vilket sätt fotografering är tillåtet är i 
första hand en fråga som rör ordningen inom skolans verksamhet och är inte något som personuppgiftslagen 
och Datainspektionen kan ha synpunkter på.
   Det är först när den som fotograferat delar bilderna med en större krets personer, till exempel genom att pub-
licera dem på Internet, som denne måste se till att reglerna i personuppgiftslagen följs.
   Enligt Datainspektionens mening ska man vara försiktig med att lägga upp bilder på barn på Facebook eller 
på andra sajter på Internet. Publicering av fotografi er på Internet är tillåtet så länge man inte kränker den per-
sonliga integriteten hos den eller dem som återfi nns på bilderna.
   Den som publicerar fotografi er måste se till att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att personer som 
är utsatta för hot och därför lever med skyddade personuppgifter inte fi nns med på de bilder som publiceras. Ett 
sätt att försäkra sig om detta är naturligtvis att fråga om lov från dem som fotograferats. Går det inte, kan det 
vara bra att undvika att publicera sådana bilder som också visar andras barn och andra vuxna.
   (Datainspektionen)

"Sjöbo säger att de är en företagsam kommun och så gör de så här mot oss. Det är ett direkt slag i ansiktet från 
kommunen mot oss fristående förskolor", säger Margaretha Ryberg, förskolechef för Brandstad Förskola. 

Läs hela artikeln på Svenskt Näringslivs hemsida:
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/slag-i-ansiktet-pa-de-fristaende-forskolorna_578579.html

13-15 - Varje barns rätt till yttrandefrihet, 
tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet 
ska respekteras.

   Två konferenser för förskolechefer är i antågande, dels i Stockholm, dels i Göteborg:

- 29 april i Stockholm
- 20 maj i Göteborg

   Bägge konferenserna har temat “Årshjul och styrdokument”.

   Det fi nns platser kvar till bägge konferenserna. 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 konferenser i, och som inte får inbjudningar
per e-post, kontakta Catarina - då har vi sannolikt inte rätt e-postadress!



Viktigt meddelande till FSO:s medlemmar

Pressmeddelande från FSO 12 april:

Män behövs i förskolan!

Nästa FSO-Nytt kommer den 2 maj!

   Sedan den 14 mars är den gemensamma inloggningen till FSO:s medlemssidor på hemsidan borttagen. Alla 
medlemmar ska nu få individuella användarnamn och lösenord.
   För att få detta måste du kontakta FSO via e-postadressen info@ffso.se och uppge medlemsnummer (hittas 
på årsfakturan) och en giltig e-postadress till förskolan. Det ska helst inte vara en personlig adress, utan en som 
tillhör förskolan, till exempel info@forskolansnamn.se eller forskolechef@forskolansnamn.se.
   Inom ett par dagar svarar vi med de nya uppgifterna. Du får då ett automatgenererat lösenord, som du kan 
byta via inloggningssidan.
   Om du har några frågor, e-posta gärna även dessa till info@ffso.se.

   - FSO, Fria förskolor lider med de drabbade barnen och deras familjer i den pågående utredningen om en lång 
rad övergrepp i en förskola i Kalmar. Vi hoppas och förutsätter att de får det stöd och den hjälp de behöver, 
säger Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.

   FSO, Fria förskolor vet av erfarenhet att sådana här tragiska händelser, även om de tack och lov är sällsynta, 
dessvärre tenderar att öka den misstänksamhet och misstro som redan innan fi nns mot män i förskolan. Det är 
viktigt att detta inte blir ett avstamp på en häxjakt på alla män som har valt att arbeta i förskolan. 

   - Det är inte ovanligt att män i förskolan kan uppleva att de blir misstänkliggjorda av såväl föräldrar som kol-
legor. Som pedagog i förskolan ska jag aldrig behöva fundera på om den här kramen blev för lång, bara för att 
jag är man. Jag ska inte heller behöva fundera på om jag ska stänga dörren eller ej när jag ska hjälpa ett barn på 
toaletten. Det är inte hållbart att man ska behöva uppleva detta bara för att man råkar tillhöra det manliga könet. 
Män behövs i förskolan! säger Mimmi von Troil.

   Förskolan ska vara en trygg plats för både barn och anställda. Ingen ska behöva vara orolig för att drabbas av 
brottslighet av något slag, och föräldrar ska naturligtvis inte behöva oroa sig för att deras barn ska råka illa ut. 
Att det fi nns män i förskolan ska inte påverka tilltron till förskolan och dess verksamhet. 

   - Barn behöver goda förebilder av bägge könen, vilket rimmar väl med förskolans värdegrund och uppdrag att 
arbeta mot traditionella könsmönster och könsroller. Vi vet att trots att det lyckligtvis är oerhört sällan händelser 
av det här slaget inträffar, så utlöser det en utökad misstänksamhet mot alla män som arbetar med barn. Det är 
viktigt att understryka att den nu misstänkte mannen i Kalmar inte representerar alla män, säger Mimmi von 
Troil.

GLAD PÅSK!GLAD PÅSK!
FSO-kansliet öppnar igen på tisdag, men vid akuta ärenden

kan du ringa vårt journummer 0708-630 224.


