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   Tidigare i år satte förskolorna i en stadsdel i Göteborg 

stopp för skolfotografering med hänvisning till att alla 

föräldrar inte har råd att köpa bilderna. Nu stoppar en 

förskola i Luleå skolfotograferingen, dels på grund av 

kostnaderna för bilderna, dels för att man inte har kon-

troll på vad föräldrarna gör med bilderna.

   Orsaken är främst att en del föräldrar lägger upp bilder 

på barnen på sociala medier, något som andra föräldrar 

inte accepterar. De vill helt enkelt inte att bilder på deras 

barn sprids på nätet.

   - Det är föräldrarnas rätt och skyl-

dighet att värna barnens integritet 

genom att säga nej till publicering 

av bilder på barnen på nätet. Föru-

tom att värna den ”allmänna integ-

riteten” – och rätten att säga nej – 

kan det ju fi nnas andra bakomliggande orsaker, som till 

exempel att barn på förskolan, eller föräldrar till barnen, 

lever under hot och har skyddad identitet. Att då pub-

licera bilder på barnen öppet på nätet skulle kunna vara 

förödande för en hotad familj.

   Datainspektionen, som är den myndighet som har ansvar för att personuppgiftslagen (PuL) efterlevs, skriver 

på sin hemsida följande: ”Publicering av fotografi er på Internet är tillåtet så länge man inte kränker den per-

sonliga integriteten hos den eller dem som återfi nns på bilderna. Den som publicerar fotografi er måste se till 

att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att personer som är utsatta för hot och därför lever med skyd-

dade personuppgifter inte fi nns med på de bilder som publiceras. Ett sätt att försäkra sig om detta är naturligt-

vis att fråga om lov från dem som fotograferats. Går det inte, kan det vara bra att undvika att publicera sådana 

bilder som också visar andras barn och andra vuxna.”

   Allt fl er förskolor och skolor väljer nu alltså att stoppa den årliga fotograferingen med hänvisning till barnens 

integritet. Förskolorna själva använder ju allt oftare fotografering i stor utsträckning för sin dokumentation, och 

stoppandet av skolfotografering kan säkert avhjälpas med att föräldrarna i stället får en och annan bild av sina 

barn direkt från förskolan, säger Christopher Buchholz, informationsansvarig på FSO.



Missa inte FSO-dagen 2015!

Du följer väl FSO på Facebook?

   Nästa år fi rar FSO 20-årsjubileum, och 

det fi rar vi bland annat genom att göra en 

ännu större, ännu bättre FSO-dag! Den 

17 april är det dags, och redan nu kan du 

som är medlem i FSO försäkra dig om en 

plats.

   Vi kommer att erbjuda många intres-

santa seminarier med tyngdpunkt på 

förskolevärlden. Bland annat kan du höra 

forskaren Elisabeth Arnér prata om vikten av att ge barnen infl ytande i förskolan, 

Martin Ryberg från STARTcentrum berättar om hur du marknadsför din förskola bäst 

och så återkommer naturligtvis Universeum med roliga och intressanta experiment. 

Levande djur utlovas! Dessutom får du en stunds inspiration av OS-guldmedaljören, 

föreläsaren och politikern David Lega.

   På vår hemsida, på de lösenordsskyddade sidorna, uppdaterar vi kontinuerligt pro-

grammet för FSO-dagen vartefter vi får seminarieföreläsare klara.

   Du får förutom de många seminarierna också förmiddagskaffe, lunch, eftermiddags-

kaffe 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 samarbetspart-

ners, som är där för att visa dig sina varor och tjänster.

   FSO-dagen den 17 april 2015 kommer som vanligt att hållas på hotell Scandic Crown i Göteborg, 

och vi har utökat antalet platser för både medlemmar och samarbetspartners jämfört med tidigare år. Vi 

har i dag redan nära 70 anmälda medlemmar till de 250 platser som fi nns. Se termometern intill.

   För frågor och anmälan, maila till fsodagen@ffso.se. Och kom ihåg, om du anmäler fl era personer 

från din förskola behöver vi namn och e-postadresser till alla som anmäls!

   Du vet väl att FSO, Fria förskolor finns på 

Facebook? Leta upp oss och berätta något ro-

ligt från din vardag! Eller läs om det senaste 

från FSO, och passa på att gilla vår Face-

booksida.

   Allt fler följer FSO på Facebook, där vi 

lägger upp det senaste som händer - till 

exempel pressmeddelanden, utspel och 

kommentarer till politiska händelser som rör 

förskolevärlden.

   FSO:s Facebooksida läses varje vecka av 

i genomsnitt över 1.200 unika besökare, och 

rekordet är över 2.500 besökare.

   Det är vi stolta över, men vi vill bli ännu 

större, vi vill att ännu fler besöker vår sida på 

Facebook - för ju större vi är desto betydelse-

fullare blir vi när vi arbetar för alla barns lika 

möjlighet till utveckling oavsett huvudman.

   Så följ oss på Facebook, gilla oss, och bidra 

med egna inlägg! Så växer vi tillsammans!  



Glöm inte att fi xa inloggning till hemsidan!

Nu är vinterkräksjukan här igen

   Många av FSO:s medlemmar har fått nya inlogg-

ningar till vår hemsida, men fortfarande är ni en hel 

del som ännu inte har kommit in med önskemål om 

användarnamn och lösenord. Då kommer ni inte 

längre åt saker som branschrekommendationer från 

FSO, ramavtal och checklistor.

   Den gemensamma inloggningen till FSO:s med-

lemssidor på hemsidan togs bort för en tid sedan 

och har ersatts med att alla medlemmar får indivi-

duella användarnamn och lösenord.

   För att få detta måste du kontakta FSO på 

mailadressen info@ffso.se och begära inloggnings-

uppgifter. Du måste uppge följande:

- medlemsnummer (hittas på årsfakturan)

- en giltig e-postadress till förskolan. Det ska inte 

vara en personlig adress, utan en som tillhör förskolan, till exempel info@forskolansnamn.se eller forskolech-

ef@forskolansnamn.se.

   Inom ett par dagar svarar vi med de nya uppgifterna. Du får då ett automatgenererat lösenord, som du kan 

byta via inloggningssidan.

   I takt med att vi närmar oss jul brukar antalet 

insjuknade i vinterkräksjukan öka, och Folkhälso-

myndigheten går nu också ut och varnar för att årets 

säsong av vinterkräksjukan har börjat. Det är nu under 

sen höst och vinter som smittspridningen ökar mest. 

   Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus. Viruset är 

mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra 

stora mängder virus i avföringen eller genom kräk-

ningar. Inkubationstiden är 12-48 timmar och symto-

men är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, 

huvudvärk och feber. Man kan också vara bärare av 

viruset utan att ha symtom.

   Personer som är magsjuka eller misstänker att de 

kan bära på smitta ska inte hantera livsmedel då 

risken är mycket stor för smittspridning.

   Viruset kan spridas på olika sätt:

   - via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer

   - via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten

   - via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk.

   Vad ska vi då göra för att hindra spridningen av vinterkräksjukan? Det bästa svaret är att vara noga med hand-

hygienen. Alltså: Tvätta händerna noga och ofta, med tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök, och se till att 

barnen är lika noga med handhygienen. Se till att barnen inte delar handdukar, utan använd helst pappershand-

dukar.

   Lika viktigt är att stanna hemma när man blir sjuk eftersom smittsamheten är mycket hög när sjukdomen har 

brutit ut. Därför fi nns en regel att den som har varit sjuk ska hålla sig hemma i minst 48 timmar efter sista sym-

tomen för att minska risken att smitta andra.

    Du kan läsa mer på 1177.se och folkhalsomyndigheten.se.



Tips på goda och nyttiga mellanmål

Nya riktlinjer för gruppstorlekar

Boktipset Astons stenar

Nästa FSO-Nytt (årets sista) kommer den 12 december!

   Våffl or kan varieras i det oändliga. Här är några tips på hur du 

bland annat kan blanda banan, blåbär eller kakao i våffelsmeten.

   Klassiska våffl or - Sylt och grädde eller glass

   Djungelvåffl or - Mosa 1–1½ banan (till 8 portioner) och blanda 

ner i våffelsmeten. Servera med en fruktsallad med ananas, apel-

siner och bananer. 

   Fruktiga våffl or - Fruktsallad och kesella blandad med lite 

pressad citron och en aning fl orsocker.

   Äppelvåffl or - Blanda ner lite riven mandelmassa och rivna äp-

plen i smeten. Servera med äppelklyftor kokta med lite kanel och 

socker.

   Skogsbärsvåffl or - Blanda försiktigt ner frysta blåbär i våffels-

meten. Servera med mosade hallon och blåbär och vaniljglass.

   Chokladvåffl or - Blanda ner kakao (1–2 msk till 8 portioner) i 

våffel-smeten. Servera med skivade bananer och vaniljglass och ev. 

chokladsås.

   (forskoleforum.se)

   Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) vill återinföra riktlinjerna för barngruppernas storlek, som Skolver-

ket avskaffade vid det senaste årsskiftet. Fridolin kan dock inte säga om maxgränsen som tidigare ska ligga på 

15 barn.

   - Det ska vara ett konkret tal som faktiskt kan användas av kommunpolitikerna. Skolverkets uppdrag är att 

lyssna in skolforskningen och ge en rekommendation med den som grund. Utifrån det kommer vi också att titta 

på den fortsatta fi nansieringen av förskolan, säger Fridolin.

   (Förskolan)

   Första stenen hittar Aston en ruggig kväll då hösten håller på att krypa 

fram ur skuggorna. Stenen är alldeles ensam och alldeles kall och blöt 

när man lägger tassen på den. Stackars stenen! Den får åka med hem i en 

av matkassarna som mamma bär på och sedan blir den nerbäddad i dock-

sängen.

   Varje kväll under vintern och våren går Aston samma väg hem och varje 

kväll hittar han nya stenar som är ensamma eller fryser eller som verkar 

ha tråkigt. En del är stora, andra små men alla är det synd om och alla får 

följa med hem till Aston och bli varma och trygga i en egen säng.

   En fi n berättelse om empati.

   (Bonnier Carlsen Förlag)


