
FSO:s chefskonferenser på gång

När värdegrunden bryts

  5 september 2014

FN:s Barnkonvention
21 - Vid adoption ska staten säkerställa att barnets 
bästa främst beaktas.

   FSO:s uppskattade förskolechefskonferenser fortsätter i höst på följande platser:

   Stockholm - 16 september kl 13-16
   Lomma - 23 september kl 13-16
   Göteborg - 30 september kl 13-16

   De tre konferenserna kommer att ha temat ”Systematiskt kvalitetsarbete med digitala medel”. FSO har nyli-
gen tecknat ett samarbetsavtal med Lin Education och deras digitala dokumentationsverktyg Pluttra varför 
denna konferens görs i samarbete med Lin Education.
   Chefskonferensen ingår i ert medlemskap i FSO och är kostnadsfri. Dock är anmälan bindande och debitering 
om 500 kronor utgår om ni uteblir utan anledning. Platsen kan överlåtas till kollega.
   Antalet platser är begränsat. Anmäl din medverkan snarast till catarina.ranang@ffso.se. 

   Förskolan och skolan ska arbeta för likabehandling och för att barn och elever ska utveckla sina demokratiska 
förmågor. Men ibland uppstår situationer och attityder som går emot förskolans och skolans uppdrag och som 
förskolan eller skolan då har ett ansvar att lösa. 
   Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är tydliga exempel på när värdegrunden bryts. Men 
också attityder som rasism och främlingsfi entlighet. Rektor, förskolechef och huvudmän har ett långtgående 
ansvar för att snabbt utreda och åtgärda akuta situationer som uppkommer.
   Barn och elever, eller deras föräldrar, ska i första hand anmäla att de är utsatta för kränkningar till lärare/för-
skollärare, rektor/förskolechef eller huvudmannen för skolan/förskolan, det vill säga kommunen eller styrelsen. 
Om man inte får tillräcklig hjälp, kan man anmäla skolan/förskolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid 
Skolinspek-tionen, 08-586 080 00.
   Diskrimineringsombudsmannen, DO, och BEO har tagit fram ett verktyg för att hjälpa till att ta fram en plan 
mot diskriminering och kränkande behandling, och vänder sig främst till dig som är skolledare eller förskole-
chef eller på annat sätt ansvarar för att din skola eller förskola har en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling.
   Här kan du hitta allt om verktyget planforskolan.se: http://www.planforskolan.se/   



Spadar i massor proppade igen

Två spädbarn döda av kikhosta

Nästa FSO-Nytt kommer den 19 september!

   Personalen på förskolan i Solna tyckte att avloppet på gården inte fungerade som det skulle. Regnvattnet rann 
helt enkelt inte undan. Hjälp i form av slamsugare tillkallades och när Gustav Friberg på Rena Avlopp i Sverige 
AB började rota runt i avloppet hittade han ungefär 150 plastspadar, ett antal plastfat och silar och en bandy-
klubba.
   Efter att avloppet har rensats rinner nu vattnet åter obehindrat och förskolan har en mängd nygamla leksaker 
till barnen.

Foto: Gustav Friberg, Rena Avlopp i Sverige AB

   Under sommarmånaderna har antalet rapporterade fall av kikhosta ökat, och två spädbarn har avlidit. Folkhäl-
somyndigheten ser för närvarande över åtgärder som kan skydda de yngsta spädbarnen, som är de som drabbas 
hårdast.
   Kikhosta är en barnsjukdom som de fl esta barn numera är vaccinerade emot eftersom den ingår i det natio-
nella vaccinationsprogrammet. Den orsakas av en bakterie som sprids i luften genom små droppar som kom-
mer från den som hostar eller nyser. Större barn och vuxna kan få kikhosta trots att de har fått vaccin eller haft 
kikhosta tidigare. Kikhosta är smittsamt framför allt under de två första veckorna från det att barnet insjuknar. 
Under den period när barnet har kikningar minskar smittsamheten långsamt i takt med att sjukdomen avtar. Det 
tar ungefär sex veckor innan barnet är helt smittfritt. Det är viktigt att försöka skydda äldre personer och barn 
under ett år från att bli smittade, speciellt spädbarn under sex veckor.
   Kikhosta börjar som en vanlig förkylning med hosta och ibland lätt feber. Efter en till två veckor blir hostan 
värre och övergår i hostattacker. Under attackerna hostar barnet kraftigt tills det tappar andan - kiknar. Ibland 
kan barnet hosta till det kräks. Inkubationstiden är mellan sju och fjorton dagar från det att man har smittats tills 
man blir sjuk.
   (1177.se)


