
Förvaltningsrätten till Kristianstads kommun:

Gör om, gör rätt!

Anmälan till seminarier på FSO-dagen

Har du råkat ut för en arbetsskada?

      13 mars 2015

   Förvaltningsrätten i Malmö upphäver barn- och utbildningsnämndens i Kristianstads kommun beslut om 
bidrag till de fria förskolorna. Domen innehåller stark kritik mot kommunen, som nu måste räkna om de kom-
munala bidragen. Domen är en seger för barnen i de fria förskolorna i Kristianstad.
   - Domen visar att vi hade fog för att överklaga barn- och utbildningsnämndens beslut om bidragen till de fria 
förskolorna i Kristianstads kommun. Kommunen har beräknat bidragen på ett felaktigt sätt, vilket har drabbat 
fl era fria förskolor i kommunen, och i förlängningen är det ju barnen i dessa förskolor som har drabbats, säger 
FSO:s vd Mimmi von Troil.
   På uppdrag av Simförskolan Sally, förskolorna Solen och Smultronstället i Kristianstad, samt förskolan Jollen 
i Åhus, överklagade FSO barn- och utbildningsnämndens beslut om de kommunala bidragen till Sally för 2014. 
Förskolorna och FSO hävdade att beslutet om bidrag var fattat på fel grunder, och måste räknas om. Förvalt-
ningsrättens dom är en principiellt viktig seger för de fria förskolorna i Kristianstad. Förvaltningsrätten i Malmö 
skriver i sin dom: 
   “Sammanfattningsvis fi nner förvaltningsrätten att det föreligger sådana brister i Kristianstads kommuns 
beräkning av bidrag...att ny beräkning av bidragsbelopp måste ske. Det överklagade beslutet...ska därför upphä-
vas.”
   - Vi förutsätter nu att Kristianstads kommun snarast fattar beslut om en korrigerad ersättning, och att denna 
omgående regleras till våra medlemmar, säger Mimmi von Troil.

   Vi har nu skickat ut anmälningslistor via e-post till alla an-
mälda till FSO-dagen, för att ni ska välja seminarier. Det är av 
största vikt att ni svarar på denna förfrågan snarast, och senast på 
måndag den 16 mars. Du som vet med dig att du har anmält dig, 
men inte har fått någon anmälningslista till seminarierna, hör av 
dig så fort som möjligt på e-post fsodagen@ffso.se.

   Anmäl det på https://anmalarbetsskada.se/
   Hemsidan är ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringkassan.



Vi tittar på olika scenarier och situationer som uppkommer på arbetsplatsen varje dag. Situationer 
som rör arbetsmiljö, kränkningar, vårdnadstvister och lagar i stort. 

 Hur hittar man balansen i att vara både chef och kollega?
 Vilket infl ytande ska förskolechefen ha i ekonomiska beslut?
 Hur ska förskolechefen hantera en mobbningssituation i personalgruppen?
 Vilket ansvar har förskolechefen för de anställdas arbetsmiljö?
 Hur hanterar man föräldrar som är i vårdnadstvister?
 Vilket ansvar har förskolechefen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd?
 Vad ingår egentligen i den inre organisationen?
 Vad gör man när huvudmannen inte vet vilket ansvar den har?

Ingen förberedelse behövs för kursen, men vi hör gärna exempel på situationer när vi under dagen 
diskuterar i smågrupper.

I FSO-familjen vet vi att det inte är någon barnlek att driva en förskola. Vi vet också att det inte är 
en barnlek att vara förskolechef. Det är många lagar och regler att följa och det är inte helt ovan-
ligt att förskolechefen också arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef 

ökade ansvaret och med det arbetsuppgifterna. Fler timmar måste förläggas till administration och 
mer än ofta lägger en förskolechef betydligt mer tid än schemat har timmar.

FSO:s rådgivare får ofta frågor kring förskolechefens ansvar och mandat. Vårt enkla svar är att 
förskolechefen ansvarar för förskolans inre organisation och huvudmannen för den yttre. Men vad 
är inre respektive yttre organisation? 
FSO har tagit fram en hel utbildningsdag där du möter andra förskolechefer. Dagen behandlar alla 
delar som förskolechef ansvarar för i förskolan och de delar som, genom delegation, ingår i hans/
hennes arbetsuppgifter. Vilka lagar och regler gäller och när har förskolechefen mandat att säga 
nej till krävande föräldrar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid 
högtidsfi rande på förskolan? 

Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.

Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

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

Chefens huvudvärk
NY KURS!



Avtal med nya samarbetspartners

Värdegrund i förskolan

Förbättrat avtal med Havoline

Nästa FSO-Nytt kommer den 27 mars!

   FSO har tecknat avtal med nya samarbetspartners:

   Colorona brinner för att barn, ungdomar och vuxna ska få ha kul och utveckla sin 
kreativitet och motorik på förskolor, skolor och i hemmet. Deras miljöanpassade 
kvalitetsprodukter och pedagogiska hjälpmedel frigör skaparglädjen - för både barn och 
vuxna.
   Colorama är ISO-certifi erade för kvalitet och miljö enligt ISO9001 respektive ISO14001.

   Genom sitt moderna centrallager samt goda kunskap om logistik
har Tingstad möjlighet att tillgodose kundernas behov av helhets-
lösningar bestående av förbrukningsartiklar, kontorsmaterial, städ-

material, butiksemballage, matförpackningar och diverse andra produkter.
   Tingstads E-butik är öppen dygnet runt och ger en överblick över hela sortimentet av förbrukningsartiklar.

   Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill 
vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och infl ytande och samtidigt utveckla 
demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och refl ektionsförmåga.
   De grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som 
vårt demokratiska samhälle vilar på.

   Värdegrunden omfattar
   - människolivets okränkbarhet
   - individens frihet och integritet
   - alla människors lika värde
   - jämställdhet mellan könen
   - solidaritet mellan människor

   Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans 
egenvärde och vår gemensamma miljö. 
   (Skolverket)

Ladda ned Skolverkets skrift 
Förskolans och skolans värdegrund 
– förhållningssätt, verktyg och metoder

http://bit.ly/1Aa06Vg

   Kem- och pappersgrossisten Havoline, som tillverkar och marknadsför
tvätt- och rengöringsprodukter, är sedan länge samarbetspartner med 
FSO. Havoline har beslutat att öka rabatten till FSO:s medlemmar från 
12 procent till 20 procent på hela det 4.000 produkter stora sortimentet, 
med undantag av blöjor, som man ger 5 procents rabatt på.


