
Helt ny FSO-utbildning i säkerhet

Skolverket ger ut kartläggning av privata förskolor och skolor

FN:s Barnkonvention
23 - Ett barn med funktionshinder har rätt till ett full-
värdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt 
deltagande i samhället.

    3 oktober 2014

Bild: Blåljus.se

   Skolverkets rapport är en uppdatering av Skolverkets tidigare rapport "Enskilda huvudmän 
och skolmarknadens ägarstrukturer". 
   Den beskriver de förändringar som har skett sedan 2009 i förekomsten av enskilda huvud-
män och ägare inom grundskolan och gymnasieskolan. Nytt för rapporten är en kartläggning 
av privata aktörer inom förskolan för 2013.

   Du kan ladda ned rapporten här: http://bit.ly/1rHWCJj

   Utrymning/Inrymning är en heldagsutbildning som du inte har råd att vara utan!
   Barn ska vara trygga i förskolan, därför övar förskolor på utrymning och personalen kan Barn-HLR. Men hur 
gör man om faran fi nns utanför förskolan? Farliga utsläpp, hotfulla personer eller situationer kan göra att barnen 
snabbt behöver komma i säkerhet. FSO har utarbetat rutiner för Inrymning – att möta hot utifrån. 
   I samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg genomförs den första utbildningen någonsin i Utrymning/
Inrymning. Utbildningen omfattar brandsläckning, HLR och handfasta rutiner för ökad säkerhet i förskolan

   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.



Skolinspektionen kritiserar Högsby kommun

Skolfoto stoppas i förskolor

Visste du att...

  Den förskola i Högsby kommun, där ett stort antal barn utsattes för grova sexuella övergrepp av en praktikant, 
hade inte haft någon tillsyn från kommunen på nio år, sedan 2005. Detta kritiseras nu av Skolinspektionen, som 
kräver att kommunen senast den 15 december ser till att införa nya rutiner för tillsyn av den fristående förskolan 
samt inför ett system för kontroll att tillsynen verkligen genomförs.
   Skolinspektionen skriver:
   “Skolinspektionen kan konstatera att Högsby kommun inte följt sina rutiner att regelbundet genomföra tillsyn 
av enskilt bedrivna förskolor var femte år. Vidare saknar kommunen system för uppföljning av att tillsynen verk-
ligen genomförs. Inte heller har nämnden tagit ställning till hur tillsynen ska genomföras så att den innebär en 
kontroll av om verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. 
   Sammantaget bedömer Skolinspektionen att det fi nns brister i Högsby kommuns arbete med tillsyn av enskilt 
bedriven verksamhet.”

   Att kommuner brister i sin tillsyn är inte överraskande. För bara några 
år sedan levererade Skolinspektionen svidande kritik mot kommunerna 
för bristande tillsyn av fristående förskolor. Högsby kommuns agerande 
bekräftar bara FSO:s uppfattning att tillsyn av fristående förskolor inte 
är ett prioriterat område för många kommuner, att kompetens för en 
korrekt och rättssäker tillsyns saknas i allt för många kommuner och att 
det är hög tid att staten ger tillsynsuppdraget till Skolinspektionen. En 
statlig tillsyn garanterar både barn, föräldrar och personal på fria för-
skolor en tillsyn som är likvärdig den på kommunala förskolor. Det är ett 
naturligt steg om man från statens sida menar allvar med alla barns rätt 
till lärande och lika villkor. 
/Mimmi von Troil, vd FSO

   I våras kom alla förskolechefer i Askim-Frölunda-Högsbo överens om att sätta stopp för den traditionella 
skolfotograferingen i förskolorna. Grunden till beslutet är att vissa familjer inte har råd att köpa bilderna.
   - Frågan har aktualiserats genom föräldrar som kontaktat oss. För oss handlar det om likvärdighet, att alla 
barn ska ha samma möjligheter och rättigheter, säger Kenneth Wallengren, stadsdelens utbildningschef.
   Ett annat skäl är att fotografbesöket kräver tid och engagemang av förskolepersonalen till något som inte 
ingår i deras uppdrag.
   När informationen nådde föräldrarna i stadsdelen möttes det med blandade reaktioner.
   – Jag vet att det är ett kontroversiellt beslut. Vi har inget emot fotograferandet i sig och ser gärna att föräldrar-
na samlar ihop barnen och tar en gruppbild på egen hand. Men som det har varit skapas förväntningar hos 
barnen som alla inte kan leva upp till, säger Kenneth Wallengren.
   (Lärarnas Tidning)

...489.300 barn var inskrivna i förskolan hösten 2013? Av dem gick 20 procent i en 
fristående förskola, vilket motsvarar 97.400 barn.
...ekonomisk förening är den överlägset vanligaste driftsformen bland huvudmännen för fria 
förskolor - hela 52 procent? Tvåa är aktiebolag med 27 procent.
...det fi nns 290 huvudmän för de kommunala förskolorna, medan de fria förskolorna drivs 
av drygt 2.000 enskilda huvudmän?
...de allra fl esta enskilda huvudmän - 93 procent - driver bara en enda förskola?

Arkivbild



   En av FSO:s mest uppskattade utbildningar - Ett samarbete om smittskydd och egenkontroll, två 
viktiga områden där mer kunskap kan betyda stor skillnad.

SMITTA OCH HYGIEN PÅ FÖRSKOLAN
- Hur fungerar städningen på förskolan?

 - Är barnen ofta sjuka?
 - Kommer smittan från förskolan eller hemmet?

 - Vilka produkter ska vi använda för att hålla hög hygiennivå på förskolorna?
 - Hur kan vi förebygga smittspridning?

   Västra Götaland har haft ett treårigt projekt för att förbättra hygienrutinerna på förskolorna. En hygien-
sjuksköterska har arbetat med utbildning och information till förskolorna inom kommunen men detta
kommer även att gynna de enskilda förskolorna på sikt. Detta och mycket mer kommer upp under dagen
när personal från Smittskyddsenheten informerar om hur vi ska arbeta förebyggande i förskolorna.

LIVSMEDELSHANTERING
- Egenkontroll, vad är det?

 - Hur ser dokumentation och handlingsplaner ut?
 - Nya Livsmedelslagen - Vilka krav ställer den? 

 - Vem får röra sig i förskolans kök? 
 - Måste jag byta kläder, tvätta mina händer mm? 

 - Vilken temperatur ska kylskåpen, frysar samt ugn och spis hålla?
 - Hur länge får jag varmhålla maten?

   Det fi nns många regler att hålla reda på. Känner ni inte till dem är denna kurs ett måste om förskola 
hanterar mat. Även mellanmål samt frukostar ingår i detta arbete. Föreläsare från Anticimex med många 
års erfarenhet från restaurangbranschen ser till att ni får den kunskap som behövs för att uppfylla lagens 
krav.

   OBS! Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och all dokumentation ingår denna heldag.

   Tid: Fredagen den 7 november kl 09.00-16.00
   Plats: Hotell Scandic Crown, Göteborg

   Pris: 1.700 kr exkl moms per person för FSO- och KFO-medlemmar. För icke-medlemmar är priset 
2.200 kr exkl moms.

Anmälan är bindande och sker till utbildning@ffso.se 

En heldag om smitta, hygien 
och livsmedelshantering



Anmäl dig till FSO-dagen!

Frågor och svar

Nästa FSO-Nytt kommer den 17 oktober!

   Fredagen den 17 april 2015 är det dags för FSO-dagen 
igen, och redan nu kan du som är medlem eller samar-
betspartner med FSO anmäla dig för att vara med!
   Vi kommer att erbjuda många intressanta seminarier 
med tyngdpunkt på förskolevärlden, 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 Göteborg, och vi har utökat antalet 

platser för både besökare och samarbetspartners. Gör som fl era av dina kollegor runt om i landet 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.

   Att man inte får servera något med nötter i är välkänt men 
min undran gäller solrosfrön och pumpakärnor. Är detta 
något som vi kan ha på förskolan, t ex i bröd?

   Rent biologiskt fi nns det ingen koppling melllan nötter och till exempel 
pumpafrön. Därmot menar Astma- och allergiförbundet att vallmofrön, 
solrosfrön och pumpafrön är exempel på fröer som visserligen inte är med 
på listan med livsmedel som är specifi kt allergena, men att man bör vara 
försiktig med att servera dessa. Det innebär att har ni barn på förskolan 
med matallergier så bör man undvika att servera dessa fröer.
   /Hanna Sepp, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

   Vem har ansvar för klagomålshanteringen på en fristående förskola? Är det förskole-
chefen? 

   Det är huvudmannen som har ansvar för att klagomålshanteringen fungerar på fria förskolor. Skollagen säger 
att det ska fi nnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och att det är huvudmannens ansvar att 
dessa fi nns. Många väljer att delegera arbetet med detta till sin förskolechef då denna är närmare verksamheten 
men då är det viktigt att det också fi nns rutiner för återrapportering.
   /Mimmi von Troil, vd för FSO, Fria förskolor.
   (forskoleforum.se)


