
FSO-dagen - vilken formidabel succé!

Previa-seminarium om tjänsten Sjuk och Frisk

     24 april 2015

   267 deltagare från 70 förskolor i hela landet, 16 utställare och en lång rad intressanta föreläsare gjorde FSO-
dagen till ett rekordstort och rekordbra evenemang för att fi ra FSO:s 20-årsjubileum.
   - På två år har FSO-dagen mer än sjudubblats i antal deltagare från förskolorna och mer än tredubblats när det 
gäller utställare från FSO:s samarbetspartners. Att vårt lilla kansli klarade att sy ihop en sådan koloss är inget 
annat än en bedrift. Särskilt som vi under hela dagen - och efteråt! - fi ck lovord från alla håll om vilken fantas-
tisk dag FSO-dagen var, säger Christopher Buchholz, informationsansvarig på FSO.

   Previa Sjuk och Frisk inklusive Vård av barn är ett verktyg som kan bidra till sänkt frånvaro, minskade kost-
nader och ett ökat välbefi nnande hos medarbetare. I tjänsten ingår rapporter och statistik vilket kan bidra till 
effektivare rehabiliteringsarbete och på sikt högre lönsamhet genom en samlad bild över frånvaron.
   Previa bjuder nu in till kostnadsfria seminarier om Sjuk och Frisk i Borås den 29 april kl 15-16, Halmstad den 
5 maj kl 15-16, Göteborg den 8 maj kl 8.30-9.30, och i Skövde den 12 maj kl 10-11.
   Antalet platser är begränsat så “först till kvarn” gäller. Deltagandet är kostnadsfritt, men frånvaro utan återbud 
debiteras med 200 kr.
   
   Anmäl dig på denna länk: http://bit.ly/1DHRCbZ



Följ det norska exemplet!

FSO:s konferenser för förskolechefer

Barngruppernas storlek i stort sett oförändrade

   Den här skylten sitter 
på grinden till Lilleham-
mer barnehage i Norge. 
Personalen på förskolan 
säger att de inte har några 
större problem med att
föräldrarna har ena han-
den på telefonen när de 
kommer för att hämta 
eller lämna sina barn, 
men att man ändå ville 
skicka budskapet om att 
barnen faktiskt förtjänar deras fulla uppmärksamhet den här stunden på dagen. Det man har noterat är att sedan 
bilden lades upp på Facebook har den fått en enorm uppmärksamhet, och man konstaterar att det tycks fi nnas 
andra förskolor runt om i Norge – och Sverige? – där problemet är något större än i Lillehammer.

   Som förskolechef hos en av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regionala 
chefskonferenser som vi bjuder in till 1-2 gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika ämnen samt 
stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra. Konferenserna ingår i medlemskapet och kostar 
ingenting extra.    Aktuella konferenser:

Karlstad 29 april - FULLT!   Stockholm 21 maj
Tid: kl 13.00-16.00    Tid: kl 09.00-12.00
Tema: Chefens utmaningar    Tema: Barn och deras kroppar
      Anmälan senast 11 maj
            (Med reservation för
           eventuella ändringar)
Söderhamn 27 maj - FULLT!  Göteborg 28 maj
Tid: kl 13.00-16.00    Tid: kl 09.00-12.00
Tema: Chefens utmaningar   Tema: Barn och deras kroppar
Anmälan senast 6 maj    Anmälan senast 12 maj

För anmälan och mer information, maila ledning@ffso.se.
Vi bjuder på kaffe/te/vatten och fi ka. Meddela om behov av specialkost.
Antalet platser är begränsat. Träffarna ingår i ert medlemskap i FSO och är kostnadsfria. Dock är an-
mälan bindande och debitering om 500 kronor utgår om ni uteblir utan anledning. Platsen kan överlåtas 
till kollega. Vill du att vi lägger en konferens i din stad? Hör av dig till ledning@ffso.se.

   Sedan 2008 har den genomsnittliga barngruppen i förskolan bestått av mellan 16,8 och 16,9 barn. 2014 hade 
den genomsnittliga barngruppen 16,9 barn. 2013 bestod den av i genomsnitt 16,8 barn. Personaltätheten är oför-
ändrad sedan 2011. I genomsnitt går det 5,3 barn per personal.
   - Även om gruppstorlek och personaltäthet varit relativt konstanta så är det viktiga frågor som de lokalt an-
svariga måste arbeta med. Vad som är optimalt i alla lägen går inte att säga. Det beror på barnens ålder och uni-
ka behov, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut. Det är sådant som de ansvariga måste ta hänsyn till 
när de sätter samman en barngrupp. Det är barnens bästa som besluten ska utgå ifrån, säger Ulrika Lundqvist, 
enhetschef på Skolverket.



FSO har utökat kansliet

En av fyra saknar relevant utbildning 

   FSO har under det senaste 
året utökat kansliet med två 
personer för att kunna möta den 
stora ökning av både antalet 
medlemmar och antalet råd-
givningar som vi har upplevt 
under de senaste åren.
   Gabrielle Göthberg von Troil 
är sedan juni 2014 ansvarig för 
FSO:s växande administration, 
och vi ser att hon inom kort 
också kommer att bli en viktig 
tillgång på rådgivningssidan.
Gabrielle (”Gaby”) har en fi l 
kand i mänskliga rättigheter och 
har även studerat internationella 
relationer, statsvetenskap, rys-
ka, italienska, EU-lagstiftning 
och Shariatillämpning i Sverige 

och EU. Hon har också praktiserat på EU-kommissionens representationskontor i Stockholm, och är dessutom 
en framgångsrik idrottskvinna. Gaby är nämligen sedan 2008 medlem av det svenska landslaget i fl orettfäkt-
ning.
   Och ja, Gaby är mamma Mimmis dotter, ifall någon undrade över namnet.
   På rådgivningssidan har Malin Fägersjö kommit in, till en början på halvtid, men vi hoppas att hon inom kort 
går upp till heltid.
   Malin har 20 års erfarenhet som barnskötare i förskolans värld, varav 10 år i fria förskolor. Född och uppvux-
en i Dalsland, och efter 20 år i Göteborg bor hon nu i Norrköping. 
   Hon beskriver sig själv som tokig i bebisar, hundar och kaffe, och har en passion för de minsta medborgarna:
   - Jag brinner för barnen i samhället och älskar möten med människor i alla åldrar, och jag lär mig något i varje 
möte. Jag gillar utmaningar och att utvecklas som människa, och jag tycker att det är väldigt befriande med ett 
härligt gapskratt!

Malin Fägersjö, rådgivare på FSO Gabrielle Göthberg von Troil, adminstratör 
på FSO

   Var fjärde anställd i förskolan saknar förskollärarutbildning eller gymnasieutbildning för att arbeta med barn. 
Utbildningsläget är sämre i fristående förskolor. Skolverkets nya statistik visar också att barngruppernas storlek 
i stort sett är oförändrad. 
   - Det är bekymmersamt att så många saknar utbildning för att arbeta i förskolan. Förskolan är en egen skol-
form med ett tydligt uppdrag att främja alla barns lärande. De krav som ställs på verksamheten i förskolan 
förutsätter att det fi nns utbildad personal, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.
   För första gången har Skolverket kunnat ta fram statistik om förskolan som bygger på individdata. Statistiken 
blir mer tillförlitlig men den ger också ny viktig information om personalens utbildning.
   24 procent av personalen i landets förskolor saknar helt pedagogisk högskoleutbildning eller gymnasial 
utbildning för arbete med barn. Om man jämför kommunala och fristående förskolor är skillnaderna stora. I 
kommunala förskolor saknar 21 procent av personalen utbildning för arbete med barn. I fristående förskolor är 
den siffran nästan dubbelt så hög, 37 procent.
   43 procent av personalen har förskollärarexamen. Tre procent har lärar- eller fritidspedagogexamen. 22 pro-
cent har en gymnasieutbildning för arbete med barn. Ytterligare nio procent har viss pedagogisk utbildning, till 
exempel högskoleutbildning utan examen eller en gymnasial utbildning utan slutbetyg.



Nästa FSO-Nytt kommer den 8 maj!

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 

ovanligt 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.

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

Chefens huvudvärk
Premiär!

    Datum:  13 oktober kl 09.00-17.00.
    Plats:     Hotell Scandic Crown, Göteborg.
    Pris:       2.495 kr + moms per person


