
FSO-dagen blir rekordstor!

Vinstdebatten får entreprenörer
att starta nytt utomlands

    10 april 2015 

   Årets FSO-dagen nästa fredag blir ett rekordstort evenemang. Hela 267 personer från 70 förskolor är anmäl-
da. Flera förskolor har stängt för att kunna erbjuda hela personalgruppen möjlighet att vara med på FSO-dagen. 
Sammanlagt är 298 personer anmälda till FSO-dagens aktiviteter, 15 utställare kommer att visa upp sina varor 
och tjänster och 14 föreläsare kommer att hålla seminarier i en rad olika ämnen. Bland föreläsarna märks barn- 
och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman, idrottaren och politikern David Lega och det alltid lika populära 
gänget från Universeum.
   Den sista veckan fram till FSO-dagen blir mycket intensiv för FSO-kansliet, som ska fi nslipa alla detaljer 
kring det stora evenemanget, från att se till att så många önskemål som möjligt från deltagarna uppfylls vad 
gäller lunchtider och seminarier till att se till att all teknik fungerar och att passa in seminarierna i rätt lokaler 
utifrån antalet anmälningar.
   - Det är ett helt fantastiskt gensvar vi har fått från våra medlemmar inför årets FSO-dagen. Första året hade vi 
35 deltagare från förskolorna. Förra året var den siffran 87 och i år alltså hela 267. Man kan inte vara annat än 
glad och oerhört ödmjuk inför det enorma intresset från våra medlemmar, säger Christopher Buchholz, informa-
tionsansvarig på FSO.

   Camilla Lindgren och Tuula Torro, som driver förskolan Bränningevägen i
Årsta i Stockholm, har långt framskridna planer på att starta en ny förskola i
Belfast i Nordirland. Anledningen är att de känner att det saknas utvecklings-
möjligheter i Stockholmsregionen. De hade planer på att starta ytterligare en 
förskola i Årsta, men nu siktar de i stället in sig på Belfast.
   - Vi är totalt motarbetade när det gäller att få nya lokaler, banken kommer 
inte att bevilja nya lån på grund av vinstdebatten, medan vi känner att vi i Bel-
fast blir mottagna med öppna armar. De vill ha vår kompetens, säger Camilla.
   Den stundtals hätska debatten i valrörelsen om att förbjuda vinster i väl-
färden, kom att resultera i att små idéburna företag, som Camillas och Tuulas 
Verbala Stigar AB, drabbades hårdare än många av de större företagen i för-
skolebranschen, de som har riskkapital som grund.
   - Sånt här drabbar ofta små företag som drivs av kvinnor. Det är idéburna 
aktiebolag som vill leverera väldigt hög kvalitet, och det spelar ingen roll om Camilla Lindgren och Tuula Torro.

det är inom förskola eller äldreomsorg, över huvud taget inom välfärdstjänster. Det är vi två, och vi är väldigt 
sårbara för att vi är så små. De stora koncernerna rullar nog på ändå, för de har riskkapital, men det har ju inte 
vi. Vårt kapital är våra hjärnor, säger Tuula till FSO-Bladet.



Program FSO-dagen 17 april

SEMINARIEPASS   A

14.00-14.45 Seminarium 1
Levande naturvetenskap i förskolan 
- Kerstin Wernberg Appelström, Universeum

14.00-14.45 Seminarium 2
Barns infl ytande i förskolan - Varför det? 
- Elisabeth Arnér, fi l lic i pedagogik, Örebro universitet

14.00-14.45 Seminarium 3
Praktiskt likabehandlingsarbete (PraLin) i förskolan 
- Elliot Edberg, Diskrimineringsbyrån i Uppsala

14.20-15.05 Seminarium 4
Din förskola, ditt varumärke 
- Martin Ryberg, STARTcentrum

14.20-15.05 Seminarium 5
Upptäck Grön Flagg! 
- Pia Linghede, Håll Sverige Rent

14.20-15.05 Seminarium 6
Hygien och smitta i förskolan 
- Marianne Bengtsson, HYFS-sjuksköterska

14.40-15.25 Seminarium 7
Arbetsrätt och arbetsgivaransvar 
- Peter Sparrfors, KFO

14.40-15.25 Seminarium 8
Kvalitetsarbetet i förskolan - Vad är huvudmannens ansvar 
och vad är förskolechefens ansvar? 
- Magdalena Karlsson och Carina Hall, Skolverket

14.40-15.25 Seminarium 9
Tillvägagångssätt vid extra stödinsatser i förskolan 
- Alexandra Lindén, A&O Specialpedagogik

14.00-16.00 Kaffe

SEMINARIEPASS   B

15.15-16.00 Seminarium 10
Levande naturvetenskap i förskolan 
- Kerstin Wernberg Appelström, Universeum

15.15-16.00 Seminarium 11
Barns infl ytande i förskolan - Varför det? 
- Elisabeth Arnér, fi l lic i pedagogik, Örebro universitet

15.15-16.00 Seminarium 12
Praktiskt likabehandlingsarbete (PraLin) i förskolan 
- Elliot Edberg, Diskrimineringsbyrån i Uppsala

15.30-16.15 Seminarium 13
Din förskola, ditt varumärke 
- Martin Ryberg, STARTcentrum

15.30-16.15 Seminarium 14
Stress i vardagen – hur hanterar våra barn den? 
-  Anielle Vainikka, terapeut, stresshanterare

15.30-16.15 Seminarium 15
Hygien och smitta i förskolan 
- Marianne Bengtsson, HYFS-sjuksköterska 

15.45-16.30 Seminarium 16
Barns pedagogiska utemiljö 
- Karin Engdahl, universitetslektor vid Institutionen för tilläm-
pad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

15.45-16.30 Seminarium 17
Kvalitetsarbetet i förskolan - Vad är huvudmannens ansvar 
och vad är förskolechefens ansvar?
- Magdalena Karlsson och Carina Hall, Skolverket

15.45-16.30 Seminarium 18
Tillvägagångssätt vid extra stödinsatser i förskolan 
- Alexandra Lindén, A&O Specialpedagogik

16.45-17.30 Avslutningsanförande - En stunds inspiration 
- David Lega, föreläsare, elitidrottare, politiker

17.30 -         Mingel
(Med reservation för eventuella ändringar)

08.00-10.30 Registrering och kaffe

09.30-10.15 Inledningsanförande:
Barns infl ytande i förskolan - en fråga om demokrati 
- Elisabeth Arnér, fi l lic i pedagogik, Örebro universitet

10.30-11.30 Årsmöten
11.30-12.15 Lunch I
12.15-13.00 Lunch II

13.00-13.45 Inledningsanförande eftermiddag
Vad säger lagen om skolans/förskolans ansvar för kränkande behandling 

- Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud



Inrymning
Unik FSO-utbildning som räddar liv!

Nästa FSO-Nytt kommer den 24 april!

   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 skollagen. 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 för-
skolan, rutiner som har presenterats för bland annat Barnsäkerhetsrådet vid Myndigheten 
för Samhällsberedskap, MSB. 

   I samarbete med Räddningstjänsten 
genomför FSO en helt unik utbildning 
i sitt slag i Utrymning/Inrymning. 
Räddningstjänsten utbildar i utrym-
ning och systematiskt brandskyddsar-
bete, och FSO utbildar deltagarna i 
inrymning – att möta hot utifrån. 

   Utrymning /Inrymning är en hel-
dagsutbildning som du inte har råd att 
vara utan! 

   Med anledning av utbildningens 
karaktär är antalet platser begränsat. 

   För mer information och intressean-
mälan, maila till utbildning@ffso.se. 


