
Utrymning / Inrymning
- Helt ny FSO-utbildning i säkerhet

Lärarförbundets Sirén ställer inte upp för omval

  19 september 2014

FN:s Barnkonvention
22 - Ett fl yktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

   FSO presenterar nu en helt ny och unik utbildning i säkerhet för förskolan - Utrymning/Inrymning
   Det är huvudmannens ansvar att utbildningen på förskolan genomförs i enlighet med bestämmelserna i skol-
lagen. Förskolechefen ansvarar enligt skollagen och läroplanen för förskolans inre verksamhet.
   Barnens säkerhet på förskolan är A och O, oavsett om ett eventuellt hot mot säkerheten kommer inifrån eller 
utifrån. Vid brand ska förskolan utrymmas enligt de direktiv som Räddningstjänsten utfärdar. Vid hot utifrån 
kan förskolan tvingas till inrymning, alltså att barn och personal snabbast möjligt sätter sig i säkerhet inomhus.
   FSO har tagit fram rutiner för hur en sådan inrymning bör se ut vid hot utanför förskolan, rutiner som har 
presenterats för bland annat Barnsäkerhetsrådet vid Myndigheten för Samhällsberedskap, MSB. 
   I samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg genomför nu FSO den första utbildningen någonsin i sitt 
slag i Utrymning/Inrymning. Räddningstjänsten utbildar i utrymning, brandsläckning och HLR, och FSO utbil-
dar deltagarna i inrymning - att möta hot utifrån. 
   Utrymning/Inrymning är en heldagsutbildning som du inte har råd att vara utan!
  
   Tid:     Fredag 10 oktober kl 09.00 - 17.00
   Plats:  Hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

   Pris: 1.950 kr inkl moms per person (i priset ingår utbildning, dokumentation, förmiddagskaffe, lunch och 
eftermiddagskaffe)

   Med anledning av utbildningens karaktär är antalet platser begränsat.

   För mer information och bindande anmälan, maila till utbildning@ffso.se.

   Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för 
omval. Det innebär att Eva-Lis Sirén avgår som ordförande för Lärarförbundet i samband med förbundets kon-
gress i november. 
   Eva-Lis Sirén har varit förbundsordförande för Lärarförbundet sedan 2001. Hon är även vice ordförande i 
TCO samt den internationella lärarorganisationen Education International.



Arbetsrelaterad stress undersöks

FSO deltar i utredning om barns utemiljö

Visste du att...

   Arbetsmiljöverket har dragit igång en landsomfattande kampanj där man kommer att inspektera en rad bran-
scher, bland annat förskolor, för att åtgärda stress i arbetslivet. Initiativet till kampanjen kommer från EU-nivå 
och 30 länder medverkar.
   I Europa upplever hälften av arbetstagarna att det är vanligt med arbetsrelaterad stress på deras arbetsplats. 
Fyra av tio arbetstagare menar att arbetsgivare inte vet hur de ska förebygga stress, enligt en undersökning av 
Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-Osha. På EU-nivå informeras just nu om riskerna med stress. Läs mer om 
kampanjen, och fi lmen om psykosociala risker i arbetsmiljön.
   - Arbetsmiljöverket i Sverige tar kampanjen med temat ”Friska arbetsplatser förebygger stress” ett steg längre 
genom att inspektera och ställa krav ute på arbetsplatserna, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare.
   26.000 arbetsgivare över hela landet har fått ett brev och information från Arbetsmiljöverket (AV) om arbets-
relaterad stress. Två tusen av dem kommer också att inspekteras, under oktoberveckorna 41–43.
   Då stress är ett utspritt arbetsmiljöproblem med många olika orsaker har Arbetsmiljöverket valt ett brett spek-
trum av branscher att inspektera, bland dem förskolan, hotell och restaurang, religiösa samfund och transport-
branschen.
   - Arbetsgivaren behöver undanröja riskerna för stress på samma sätt som kemiska risker eller farliga maski-
ner. Men för det krävs kunskap om vilka förhållanden som kan ge upphov till stress just hos dem, säger Britt-
Marie Henriksson.
   För att öka kunskapen har AV tagit fram en broschyr, ”Förebygg arbetsrelaterad stress” och en webbutbild-
ning där bland annat symptom på stress identifi eras såsom sömnproblem, lättretlighet och muskelsmärta. På 
AV:s kampanjsida fi nns mer information, samt ett verktyg för självskattning av stressnivån på din arbetsplats.
   Klicka här: http://www.av.se/Aktuellt/eu_veckan2014-2015/ 

   FSO har bjudits in till ett referensgruppsmöte för Boverkets och Moviums arbete 
med vägledning och allmänt råd gällande barns och ungas utemiljö. Syftet med 
mötet är att stämma av vägledningsmaterial och förslag till allmänt råd med en 
kompetent grupp.
   Boverket har tillsammans med Movium, som är Sveriges Lantbruksuniversitets 
tankesmedja för hållbar utveckling, fått i uppdrag av regeringen att ta fram en 
vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö 
med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar.
   I arbetet har Boverket valt att ta fram ett förslag till allmänt råd för tillämpningen 
av plan- och bygglagen gällande tillräcklig friyta för lek och utevistelse.
   Catarina Ranäng kommer att representera FSO vid referensgruppsmötet med 
Boverket och Movium.
   För ett par veckor sedan bjöds FSO in av Skolverket för att delta i en referensgrupp angående “kvalitetsindi-
katorer med fokus på barngruppers storlek och sammansättning samt personaltäthet”.
   - Det är självklart roligt att FSO från statliga myndigheters sida ses som en viktig dialogpart. FSO besitter 
ju en unik kännedom om vardagen för de fria förskolorna i Sverige. Vi uppskattar att vår kunskap om denna 
vardag kan bidra till en god utveckling för alla barn i alla landets förskolor, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.

Catarina Ranäng, FSO

   ...FSO är Sveriges enda nationella branschorganisation för fria förskolor?
   ...FSO har ett samarbetsavtal med KFO, som bland annat innebär att KFO-medlemmar får en timmes kost-
nadsfri rådgivning hos FSO?
   ...FSO fi rar 20-årsjubileum nästa år?
   ...du redan nu kan anmäla dig till nästa års FSO-Dagen, den 17 april 2015 på Hotell Scandic Crown i Göte-
borg?



Allt fl er ansluter sig till Grön Flagg

FSO erbjuder utbildning i smitta och hygien

Enkät om arbetsmiljöfrågor

   Grön Flagg är både ett verktyg och en certifi ering. Över 
2.500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i 
Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nät-  
verket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och 
förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Verktyget är kost-
nadsfritt och drivs av Håll Sverige Rent.
   I Nordiska Ministerrådets strategi för hållbar utveckling 
används antalet skolor och förskolor med Grön Flagg som en 
av indikatorerna för att mäta hur arbetet för att uppnå strategin 
fortskrider. Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools 
som drivs av Foundation för Environmental Education (FEE). 
FEE startade sin verksamhet 1981 och är ett internationellt 
samarbetsorgan för miljöorganisationer. 
   I Sverige har Grön Flagg funnits sedan 1996. I dag deltar 
över 50 länder i hela världen i Eco-Schools och fl er länder 
tillkommer varje år. Nätverket omfattar miljontals pedagoger, 
barn och ungdomar. 
   Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för 
minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja 
individers och organisationers miljöansvar. Håll Sverige Rent 
stöttar skolor och förskolor i deras hållbarhetsarbete genom 
verktyget Grön Flagg och genom att sprida erfarenheter och 
lärande exempel inom nätverket av skolor och förskolor.
   Du kan kontakta Stiftelsen Håll Sverige Rent på telefon 08-505 263 00 eller via mail gronfl agg@hsr.se.

   Nu är det dags igen för FSO:s uppskattade utbildning i Smitta och Hygien och Livsmedelshantering. Vi håller 
utbildningen fredagen den 7 november kl 09.00-16.00 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. Priset för utbild-
ningen är 1.700 kronor per person exkl moms för FSO- och KFO-medlemmar och 2.200 kronor exkl moms för 
icke-medlemmar. I priset ingår dokumentation, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe. Har du behov av att 
sova över en natt på hotellet kan vi erbjuda subventionerade rumspriser.
   OBS! Antalet platser på utbildningen är begränsat.
   För mer information se vår hemsida. För bindande anmälan, maila till utbildning@ffso.se.

   I samband med kollektivavtalsförhandlingarna 2013 kom Arbetsgivarföreningen KFO och Unionen, Aka-
demikerförbunden samt Ledarna överens om att inrätta en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska titta på 
arbetsmiljöfrågor, främst gällande arbetstid. Som ett led i arbetet har de fackliga organisationerna beslutat sig 
för att skicka ut en enkät till sina medlemmar inom tre avtalsområden:
   - Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med fl era 
   - Ideella organisationer 
   - Tjänsteföretag. 
   Parterna har kommit överens om att KFO ska informera sina medlemsföretag- och organisationer om enkäten 
i förväg. Ni behöver dock inte agera på något sätt i samband med enkäten, utan det är enbart de fackliga organi-
sationernas medlemmar som ska svara på den. 
   (KFO)



2.000 förskolor kan sakna elsäkerhet

Frågor och svar

   Runt 2.000 svenska förskolor med upp emot 100.000 barn kan sakna grundläggande elsäkerhetsanordnin-
gar som jordfelsbrytare eller petskyddade eluttag – eller både och. Det visar en intervjuundersökning med 300 
förskolechefer som Elektriska Installatörsorganisationen har genomfört med hjälp av undersökningsföretaget 
Demoskop.
   Förutom att det kan saknas grundläggande elsäkerhetsanordningar visar undersökningen dessutom att fastig-
hetsunderhållet är eftersatt. Tre av tio kommunala förskolechefer, vilket motsvarar runt 2.000 förskolor, uppger 
att underhållet generellt är dåligt på deras förskolor. Det är en betydligt högre andel än bland de privatanställda 
förskolecheferna.
   Bristen på underhåll och avsaknaden av elsäkerhetsanordningar hänger ihop. Jordfelsbrytare är en så grund-
läggande elsäkerhetsanordning att det sedan två decennier tillbaka är lag på att det ska fi nnas i alla nya elan-
läggningar. Äldre anläggningar som fortfarande saknar jordfelsbrytare innefattas tyvärr inte av lagen men vi 
anser att de ändå bör prioriteras för barnens säkerhet, skriver Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklings-
chef på Elektriska Installatörsorganisationen i en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle.
   (Dagens Samhälle)

   Vad bör förbandslådan på förskolan innehålla?

   Det här bör alltid fi nnas på förskolan: 
   Kolmixtur och koltabletter      Xylocain-gel   Bomullstoppar
   Broschyr från apoteket om giftiga växter (inne och ute)  Plåster    Elastisk binda    
   Kompresser        Sårtejp   Sårtvättdukar 
   Pincett        Sax    Kirurgtejp 

   Paracetamol (Alvedon, Panodil eller liknande) suppositorier 125 mg och 250 mg (kan eventuellt ingå och kan 
vara bra att ha om feberkramp förekommit hos något barn, bör dock endast ges efter överenskommelse med 
föräldrarna.) 
   Om man skall utesluta något så tycker jag i första hand att det kan vara kolmixtur/koltabletter och xylocain-
gel. Om ett barn befaras fått i sig något giftigt och man inte har väldigt långt till sjukhus så kan man ge det på 
sjukhuset. Ringa giftinformationscentralen är en bra grundregel om man inte vet om något är skadligt att äta 
eller inte. Man får då råd om hur pass bråttom det är med kol. 
   /Anna Claesson Ahlin, överläkare inom barn- och ungdomsmedicin.

   Vem ska utföra utvecklingssamtal i förskolan? Enbart förskolläraren oavsett kompetens 
eller erfarenhet, eller även barnskötaren om förskolechefen bedömer att kompetens och 
erfarenhet fi nns?

   Detta är egentligen en väldigt enkel fråga, självklart ska de som har kompetens göra utvecklingssamtalen. 
   Om föreståndaren bedömer barnskötaren kompetent så får man lita på det, annars får man väl protestera 
som förskollärare om man inte tycker likadant. Men det måste väl vara så att arbetslaget gemensamt kommer 
överens om vad man ska ta upp med respektive förälder, vem som sedan har dialogen med dem kanske spelar 
en mindre roll, om personen känner sig bekväm i rollen och klara av det. Det fi nns både förskolor där endast 
förskollärarna har utvecklingssamtal och där man delar på detta mellan barnskötare och förskollärare.
   /Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik.

   (forskolefourm.se)

Nästa FSO-Nytt kommer den 3 oktober!


