
FN:s Barnkonvention
20 - Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt 
till alternativ omvårdnad.

FSO deltar i referensgrupp

Universeum bjuder in till förskolekväll

    22 augusti 2014

   Skolverket har bjudit in FSO att delta i en referensgrupp angående ”kvalitetsindikatorer 
med fokus på barngruppers storlek och sammansättning samt personaltäthet”. FSO:s vd 
Mimmi von Troil har accepterat inbjudan och säger:
   - Det är roligt och jätteviktigt att vi deltar i den här referensgruppen. Det här är ju frågor 
som är centrala för FSO:s medlemmar, och de är ju också i allra högsta grad aktuella nu 
inför valet. Vi kommer naturligtvis i den mån det går att ta in synpunkter från bland an-
nat våra chefsnätverk. Det är ju cheferna som står med bägge fötterna i verkligheten och i 
verksamheten, och som kan ge oss bästa återkoppling om vad som gäller för barnens bästa, 
så att vi kan föra in det i det här arbetet.

Mimmi von Troil.

   Universeum bjuder in alla förskollärare till en favorit i repris - en inspirerande 
kväll med praktiska tips och råd om hur du kan arbeta i förskolan. Upptäck appar, 
UR:s utbud och Universeums miljöer.
   Universeum dukar upp ett smörgåsbord med aktiviteter som kan göras både i för-
skolan och på Universeum. Du får också tid att uppleva Universeums utställningar. Längs vägen fi nns pedago-
ger från som visar och inspirerar.  
   Ta del av smarta tips på appar för förskolan. Ingela Lundh från GR Utbildning berättar om hur du som lärare 
tillsammans med dina barn kan använda nya appar till surfplattan. 

   Tid: Tisdagen den 9 september kl 18.00 – 21.00. Drop-in från kl. 17.00. Lättare tilltugg serveras. 
   Plats: Universeum i Göteborg.
   Anmälan: Senast den 2 september. 

   OBS! Antalet platser är begränsat. Eventet är gratis, men uteblivande utan avbokning debiteras 300 kr. 

   Anmäl dig här: http://bit.ly/1t9mA8b



FSO tecknar avtal med ny samarbetspartner

Anmäl dig redan nu till FSO-dagen!

Boktipset Det är en gris på dagis

   FSO har tecknat ett samarbetsavtal med företaget Lin Education, som ligger bakom 
dokumentationsplattformen Pluttra.
   Pluttra är skapat enbart för förskolan och stödjer verksamheten genom att erbjuda en 
användarvänlig plattform för information, kommunikation och dokumentation. Do-
kumentationen kan bestå av text, foto, ljud och fi lm. Pluttra kan användas från smart-
phone, surfplatta och dator, och syftar till att skapa goda förutsättningar för det sys-
tematiska kvalitetsarbetet och lyfta förskolan genom att skapa en struktur som verkar 
för verksamhetsutveckling.

   Fredagen den 17 april 2015 är det dags för FSO-dagen igen, och redan nu kan 
du som är medlem eller samarbetspartner med FSO anmäla dig för att vara med!
   Vi kommer att erbjuda många intressanta seminarier med tyngdpunkt på för-
skolevärlden, och du får också förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och 
vårt populära avslutningsmingel - allt till det fantastiskt låga priset av 250 kronor 
plus moms per person! Du som är medlem kan också mellan seminarierna träffa 
många av FSO:s samarbetspartners, som kan visa dig sina varor och tjänster.
   FSO-dagen kommer som vanligt att hållas på hotell Scandic Crown i Göte-
borg, och vi har utökat antalet platser för både besökare och samarbetspartners. 
Vi har i dag ett tiotal anmälda till de 250 platser som fi nns. Se termometern intill.
   Gör som fl era andra planerar: lägg in en planeringsdag den 17 april 2015, och 
ta med hela personalgruppen! Och kom ihåg: först till kvarn gäller!

   För frågor och anmälan, maila till fsodagen@ffso.se.

Från lunchen på FSO-dagen 2014.

Antal anmälda 
till FSO-dagen 2015

   Det är en gris på dagis är en humoristisk, poetisk och lagom verklighetstrogen 
berättelse med knorr. Grisen står i sin hage och tittar på barnen som leker långt 
därborta på dagis. Grisen är ensam, han vill också vara med. Han gräver och gräver 
och rätt var det är står han vid dagisets staket. Alla barnen blir överlyckliga. Men 
hur gömmer man en gris på dagis? (3-6 år). (Alfabeta Bokförlag)



Ur Skollagen (2010:800)

   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 i stället 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!

Nya FSO-vitaminer för mer energi!

   8 kap 21 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid förskoleenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 23 §.
   
   8 kap 22 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
 1. omsorg och pedagogisk verksamhet,    2. pedagogiskt material och utrustning,
 3. måltider,                                                4. administration,
 5. mervärdesskatt, och                              6. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin 
egen förskola.
   
   8 kap 23 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen 
är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

   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!



Nästa FSO-Nytt kommer den 5 september!

JO kritiserar Nordmalings kommun 
efter anmälan från FSO

Ett fåtal platser kvar till chefsutbildning

Nya råd för städning

   Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun 
ändrade i ett redan justerat protokoll efter ett sammanträde i november 
2012. Ordföranden la en tid efter sammanträdet till ett beslut om halve-
rad ersättning till barn som vistades i förskolan färre än 20 timmar i veckan, ett beslut som var till nackdel för 
de fria förskolorna.
   FSO uppmärksammade att nämnden hade agerat på detta sätt och anmälde det både till JO och till polisen 
med misstanke om urkundsförfalskning alternativt tjänstefel.
   Åklagarmyndigheten la efter en tid ned ärendet. JO fortsatte dock sin utredning och kom nyligen fram till att 
barn- och utbildningsnämnden har handlat felaktigt när man ändrade i det justerade protokollet.
   JO Lilian Wiklund skriver i sitt beslut:
   ”Ett beslut av Barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun blev genom ett förbiseende ofullständigt 
antecknat i protokollet från nämndsammanträdet. Detta upptäcktes inte när protokollet justerades. Nämndens 
ordförande och sekreterare beslutade senare att med stöd av 26 § förvaltningslagen rätta (dvs. i det här fallet 
komplettera) beslutspunkten i protokollet så att lydelsen överensstämde med det som nämnden hade beslutat. 
Rättelsen gjordes genom att man lät en "ny" sida ersätta den sida som innehöll det aktuella beslutet. Den nya 
sidan innehöll inte någon anteckning om rättelsen. Enligt JO ska det av en handling (t.ex. ett protokoll) som 
innehåller ett rättat beslut framgå att en rättelse har gjorts och vad som har ändrats. Nämndens ordförande 
kritiseras för att det rättade protokollet saknade uppgift om att en rättelse hade gjorts och vilka uppgifter som 
hade lagts till.”
   FSO överväger nu att, med JO:s kritik som stöd, begära överprövning av åklagarmyndighetens beslut, så att 
förundersökningen om tjänstefel åter tas upp.

   Den 18 september drar höstens upplaga av FSO:s uppskattade förskolechefsutbildning igång i Stockholm. Ut-
bildningen vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef. Utbildningen berör områden som 
arbetsgivaransvar, tillsyn och myndighetsutövning av kommunen, anmälningsplikten, krishantering, stresshan-
tering och samtalsteknik med utgångspunkt i chefsrollen. Se FSO:s hemsida för fl er detaljer.
   Kostnaden för utbildningen är 17.545 kronor plus moms för medlemmar i FSO och 21.950 kronor plus moms 
för övriga.
   I priset för kursen ingår allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar. Kursen genomförs 
på Hotell Scandic Park i Stockholm. Sista anmälningsdag är den 31 augusti.
   Det fi nns ett fåtal platser kvar, anmälan skickas till skickas till utbildning@ffso.se.

   Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd om städning i skolor och förskolor. Råden blir ett 
viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt.
   Brister i städningen kan göra att allergiska barn får känningar av sin allergi och blir trötta. Är allmänhygienen 
bristfällig på en skola kan det också leda till att barnen undviker att använda toaletterna. En skola med fullgod 
städning av lokalerna får elever som mår och presterar bättre.
   Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd är en bearbetning av Socialstyrelsens tidigare allmänna råd om 
städning. I stora delar innebär de nya allmänna råden samma rekommendationer som Socialstyrelsens tidigare 
råd, fast i en mer kortfattad form. I de nya allmänna råden understryks bland annat städningen av toaletter och 
att dessa kan behöva städas fl era gånger per dag.
   Läs de nya råden här: http://bit.ly/1mpxyk1


