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FN:s Barnkonvention
2 - Alla barn har samma rättigheter och lika
     värde. Ingen får diskrimineras.

   När Kristianstads kommun inledde fi randet av stadens 400-årsjubileum bjöds stadens förskolebarn in för att 
hälsa kungen och drottningen välkomna till Kristianstad. Men inte alla - barnen i de fria förskolorna var inte 
inbjudna. 
   Barnen från kommunens egna förskolor kom till torget i Kristianstad i särskilt inhyrda skolbussar. Barnen 
hade fått speciella armband så att pedagogerna skulle kunna hålla reda på dem, för västar fi ck inte användas, 
och kommunen ställde upp med matsäck till alla barnen.
   Men barn på stadens fria förskolor var alltså inte inbjudna, utan fi ck stanna hemma utan att få möjlighet att 
träffa, eller i vart fall se, kungen och drottningen.
   FSO har nu begärt att Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen granskar Kristianstad kom-
muns handlande. Frågorna FSO ställer är om kommunen har diskriminerat barnen från de fria förskolorna, samt 
om kommunen har följt FN:s barnkonvention om att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

- Jag blir i hjärtat ledsen. Jag kan bara hoppas att det beror på oförstånd och inte är en med-
veten handling från kommunen. Man kanske tar lite lätt på det eftersom det "bara är barn 
på fria förskolor", men byt ut detta mot till exempel romska barn, judiska barn eller soma-
liska barn så får frågan en helt annan dignitet - och då blir det skrämmande, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil.

   Tack vare FSO:s avtal med Universeum kan förskolor som är medlemmar i FSO 
sluta avtal med Universeum. För 166 kr/barn (ordinarie pris 177 kr) och läsår får barn 
och pedagoger fritt inträde alla vardagar hela läsåret. 

   Fortbildning: 
   Teknik i förskolan, heldag 12 juni 
   Naturvetenskap i förskolan, heldag 17 juni 

   Läs mer och boka här:    http://bit.ly/RUK0zx

Barn från fria förskolor inte
välkomna när Kristianstad jubilerar

Teckna avtal med Universeum!



   Vi vet inte hur barnen mår i förskolan och intresset av att ta reda på det har hit-
tills varit litet. Denna skarpa slutsats dras i en ny bok av Ulla Waldenström, profes-
sor vid Karolinska Institutet.
   Enligt Ulla Waldenström är det tre frågor som måste besvaras för att bedöma 
förskolans kvalitet: vilken effekt den har på barnens fysiska hälsa samt på deras 
psykosociala och kognitiva utveckling.
   Förskolans läroplan inriktas mest på den sistnämnda samtidigt som de minsta 
barnen och omvårdnaden har kommit i bakgrunden. Det hävdas i boken ”Mår 
barnen bra i förskolan?”.
   – Forskningen om förskolan har under långt tid undvikit frågor om hur barnen 
påverkas. Den har mer handlat om att studera strukturer och processer, ofta genom 

   Hyreskontrakt har en tendens att bara rulla på, precis som försäkringar och avtal. 
De fl esta tar för givet att detta bara fungerar. Kallduschen kommer när något har 
hänt och kontraktet inte gäller eller försäkringen inte täcker. Kontrakt, försäkringar 
och avtal är inte statiska utan ska ses över regelbundet och eventuellt omförhand-
las om det behövs. Hyreskontrakt har ofta väldigt långa uppsägningstider om 

kvalitativa studier med små material, säger Ulla Waldenström, som är professor vid institutionen för kvinnors 
och barns hälsa på Karolinska Institutet.
   (Lärarnas Tidning)
                                                              Läs mer här: http://bit.ly/1tsFkhX

för-skolan vill omförhandla sin hyressituation, försäkringar kan fl yttas först vid 
årsförfallodagen - det gäller att ha koll!
   Som serviceorganisation för dig som medlem erbjuder FSO hjälp, stöd och 
rådgivning kring många olika saker - försäkringar, hyreskontrakt och avtal är 
några av dessa områden. Har du funderingar eller frågor kontakta oss via hem-
sidan eller info@ffso.se så hjälper vi dig. Det är vårt jobb!

   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

   Forskare har på uppdrag av Skolverket undersökt hur förskolan arbetar för att förstärka exempelvis kreativi-
tet, samarbetsförmåga och ansvarstagande hos barnen. Studien har genomförts av professor Monika Vinterek, 
forskningsledare för forskningsprofi len Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna samt gästprofessor vid 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, och lektor Gunilla Lindqvist, vid Högs-
kolan Dalarna.
   (Skolverket)
                                              Ladda ned rapporten här:  http://bit.ly/1px4OIC

Litet intresse för hur barn i förskolan mår

Kontrakt, avtal och försäkringar - FSO hjälper till!

Kurs i huvudmannaansvar

Rapport om mer kreativitet i förskolan



   FSO ökar på sitt utbud med en inspirationsdag för hela arbetslaget kallad ”Vitamininjektioner i vardagen” – 
en dag fylld med övningar och konstruktiva diskussioner om allt det där ni diskuterar i personalrum och kök. 
Ni får tips på metoder som minimerar risken att lägga en massa tid på negativ energi och istället tillåter er att 
belysa situationer och arbetssätt som ger energi.

   Vi går in på fl era områden:

Bemötande av föräldrar

Bemötande av kollegor

  Hanterande av
krävande föräldrar

Energidepåer på jobbet

Mentala push-ups 
 i arbetsgruppen

Tydlighet i rollerna
      på förskolan

Kommunikation
– fungerar den?

Respekt för varandra

     Så skapar vi
en god arbetsmiljö

  Alla har rätt att
tycka om förskolan

Uppdraget

Glädje i arbetet

   Innan vi kommer till er får var och en i arbetsgruppen, via mail, svara på några enkätfrågor för att vi på bästa 
sätt ska kunna lägga upp dagen så att den passar just er förskola. Enkäten är helt anonym och inga åsikter eller 
tankar kommer att tas upp så att de kan kopplas till någon.
   Vi startar dagen med en frukost där vi känner lite på varandra och där vi går igenom dagens tanke och arbete. 
Under dagen arbetar vi med rollspel, verktyg och gruppdiskussioner för att nå fram till den punkt där ni själva 
avgör vad ni vill lägga er tid och energi på och hur ni tillsammans kan skapa en bra arbetsmiljö att må bra i.

   För mer information, kontakta gärna Catarina Ranäng, 031-309 90 13 eller catarina.ranang@ffso.se

receptfritt!
receptfritt!

   14 kap 1 § Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
eller fritidshem ska fastställas per kalenderår.
   Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret 
och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i utbildning eller 
annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget 
omgående.

   Om du upplever att din kommun inte följer skolförordningen eller skollagen, eller om 
du behöver stöd eller råd av någon annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10!

Nya FSO-vitaminer för mer energi!

Ur Skolförordningen (2011:185)



Nästa FSO-Nytt (vårens sista) kommer den 13 juni!

   Den 1 augusti öppnar FSO sitt andra kontor i Sverige. 
Förutom huvudkontoret i Göteborg kommer nu FSO också 
att fi nnas representerat i moderna kontorslokaler i Örebro.
   - Jag är väldigt glad över att kunna fl ytta in i fi na och 
ändamålsenliga lokaler i Örebro efter att i ett och ett halvt 
år ha arbetat hemifrån, säger Christopher Buchholz, som är 
informationsansvarig och projektledare på FSO.
   - Det är ett stort steg att vi öppnar vårt andra kontor, och 
jag tror att närheten till regionala aktörer och till universi-
tetet i Örebro kan medverka till att utveckla FSO ytterli-
gare till förmån för våra medlemmar. Vår förhoppning är 
att vi inom en inte alltför avlägsen framtid också kan öppna ett kontor i Stockholm eftersom vår rådgivnings- 
och kursverksamhet ökar kraftigt i Stockholmsområdet, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

FSO:s nya kontor kommer att ligga i Örebro Science Park på 
Forskarvägen 1, alldeles intill Örebro universitet.

Förskoleforum startar ett nytt tema med både äldre och nya artiklar med 
fokus på barngruppen. I temat kommer Förskoleforum att ta upp både 
den aktuella frågan om barngruppens storlek, men också hur man kan 
förhålla sig till de varierande förutsättningar och individer som ju en 
barngrupp består av.

www.forskoleforum.se

   Antalet anmälningar till Barn- och elevombudet om kränkningar mot barn i förskolan ökar kraftigt. I ungefär 
en tredjedel av ärendena handlar det om att en vuxen har kränkt ett barn.
   - Ökningen beror nog främst på ökad kunskap om att man kan anmäla missförhållanden till oss, säger Carl-
Gustav Sidenqvist, skolexpert på BEO, till tidningen Förskolan.
   (Förskolan)
    Läs mer här: http://bit.ly/1pBKfL3

                                                                                  Kubbes museum
   Kubbe bor långt in i skogen. Han älskar att samla på allt fi nt som han hittar. Det fi nns 
så många skatter där ute, tycker han. Han tar med sig alla skatterna hem och lägger dem i 
fi na lådor. Men en dag är alla lådorna fulla! Vad ska han göra nu? Han ringer till sin snälla 
kloka farmor. Hon tycker att han ska öppna ett museum. 
   Att ordna ett museum är väldigt kul, men också väldigt tröttsamt. Efter bara ett par dagar 
måste han ringa farmor igen ... Museet blir en stor succé - nästan för stor, tycker Kubbe. 
Tänk om han måste stå i toakö till sin egen toa resten av livet? 
   En tänkvärd och humoristisk berättelse om skattsamlaren i oss alla. Åshild Kanstad Johnsen berättar träff-
säkert och hennes bilder har sin egen tuffa, unika stil. En klockren debutant. (Rabén & Sjögren)

Nytt FSO-kontor öppnar i augusti

Förskoleforum lyfter 
fram barngruppen

Fler anmälningar om kränkningar

Boktipset


