
SPSM erbjuder nätbaserade kurser

Stort tryck på populär utbildning

     22 maj 2015

   Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder i höst ett 25-tal nätbaserade kurser. Kurserna berör bland annat 
tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön samt pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar.
   En av höstens distanskurser heter "Se oss - möt oss”. Kursen vänder sig till personal som möter barn och 
elever med fl era funktionsnedsättningar, i förskolan och i grundsärskolans inriktning träningsskolan.
   - Behovet av kurser är stort där det pedagogiska dilemmat uppstår i arbetet med barn med kombinationer av 
fl era funktionsnedsättningar är. Vi ser en fördel med att hela arbetslag anmäler sig och går kursen tillsammans, 
säger Inger Anell som är kursansvarig.
   I SPSM:s nätbaserade kurser utbyter du erfarenheter med de andra deltagarna i vår digitala utbildningsmiljö 
SPSM Fortbildning. SPSM:s distanskurser är en praktisk studieform där kommunikation på kursforum är den 
bärande idén. Du kan studera utan långa resor, kursarbetet är fl exibelt i tid och rum och du har stor möjlighet att 
påverka din egen studiesituation.
   För mer information och en lista över höstens kurser, gå hit:   http://bit.ly/1RDXwSQ

   Närmare 200 förskolechefer har gått FSO:s fl aggskeppsutbildning, befattningsutbildningen för just förskolechefer. Ut-
bildningen, som har arrangerats fl era gånger både i Göteborg och Stockholm, är mycket uppskattad och lockar deltagare 
från förskolor i hela landet. Utbildningen, som omfattar åtta heldagar vid fyra utbildningstillfällen mellan september och 
januari, vänder sig huvudsakligen till dig som är eller ska bli förskolechef.   
      - Vi har redan nästan alla platser bokade. Så vill man vara med är det bråttom att bestämma sig, säger FSO:s vd 
Mimmi von Troil.

   Kursprogrammet (med reservation för ev ändringar):
24 september 2015, utbildningsdag 1: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 1
25 september 2015, utbildningsdag 2: Krishantering, Lagstiftning som gäller förskolan (PuL, Sekretess, Miljöbalken 
mm)
29 oktober 2015, utbildningsdag 3: Skollagen, Lpfö, Systematiskt Kvalitetsarbete del 2
30 oktober 2015, utbildningsdag 4: Arbetsgivaransvar, Arbetsmiljö och andra planer (SBA + Säkerhet), Chefsrollen
3 december 2015, utbildningsdag 5: Tillsyn (Myndighetens ansvar och befogenheter, kvalitet), Systematiskt kvalitetsar-
bete del 3
4 december 2015, utbildningsdag 6: Kränkande behandling (plan och lagkrav), Press/Media
28 januari 2016, utbildningsdag 7: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 1
29 januari 2016, utbildningsdag 8: Ledarskap, Samtalsteknik, Coaching, Det svåra samtalet mm del 2

   Alla kursdagar är heldagar (torsdagar kl 10.00-18.00 och fredagar kl 08.00-16.00). Diplom/Kursbevis delas ut till samt-
liga som genomför hela kursen.
   Kostnad: 21.450 kronor plus moms för medlemmar i FSO. 25.950 kronor plus moms för övriga. I priset för kursen ingår 
allt kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe samtliga dagar.

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



Kravpaket för giftfri förskola

Boktipset Mot Djungeln

Tips på bra böcker?

Visste du att...

Koka frysta importerade hallon

   Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kravpaket som hjälper Sveriges kommuner att i 
sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.  
   Barn är en prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Barn är, eftersom 
de är små, växer och utvecklas, extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormon-
störande ämnen.
   Kravpaketet består av krav inom produktområdena Leksaker och hobbymaterial, Köks- och serveringsutrust-
ning, Möbler och Textilier.
   Det fi nns även andra produktområden där det kan vara relevant att ställa kemikaliekrav vid upphandling till 
förskolor, som till exempel byggmaterial, städtjänster, livsmedel och elektronik.
   Konkurrensverket kommer att ta fram webbaserat utbildningsmaterial riktat mot upphandlare och förskoleper-
sonal. Materialet tas fram i samarbete med Kemikalieinspektionen och beräknas vara klart i juni 2015.
   Den 5 maj arrangerade Konkurrensverket  ett frukostseminarium om de nya hållbarhetskraven för Giftfri 
förskola. 
   Här kan du se en inspelad version av webbsändningen från frukostseminariet:   http://bit.ly/1L1pfIv
   (Konkurrensverket)

   Norovirus har orsakat ett magsjukeutbrott i Ljungby kommun. Viruset orsakar vinterkräksjuka, är mycket 
smittsamt och det kan räcka med ett fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk. Livsmedelsverket ger därför 
rådet att koka frysta importerade hallon i en minut innan de äts. Då dör viruset.
   Färska importerade hallon och svenska hallon har däremot inte kopplats till några utbrott av norovirus.
   Kokningsrådet gäller även företag och storkök som använder frysta utländska hallon som en ingrediens i livs-
medel som inte ska värmebehandlas, till exempel smoothies, desserter och bakverk.

   En spännande bok för barn från 3 år. Om Maja som ger sig in i djungeln och 
träffar några läskiga djur. Eller är de det egentligen? 
   Mot djungeln är en spännande och lite läskig barnbok för 3-6-åringar. Det 
handlar om fl ickan Maja som går in i djungeln och får möta läskiga djur. Bo-
ken ingår i en serie med hittills tre böcker om Maja, alla med läskiga teman. 
Mot spökslottet och Mot havets djup heter de andra två.
   En småläskig stämning byggs upp i hela boken men i slutet när det blir som 
mest spännande löser det hela sig. Det visar sig inte alls vara läskigt och man 
kan skratta åt det. Alla tre böcker är uppbyggda likadant.
   (Alfabeta Bokförlag)

   Då och då tipsar FSO-Nytt om bra böcker för våra minstingar. Har du tips på bra böcker som du vill dela med 
dig av? Skicka då gärna ett mail till fsonytt@ffso.se!

   ...internationellt sett har Sverige och de skandinaviska länderna de minsta barngrupperna och den högsta 
personaltätheten? Den genomsnittliga barngruppsstorleken för länder i OECD uppgår till närmare 25 barn och 
personaltätheten till cirka 15 barn per vuxen i förskolan. Motsvarande siffror för Sverige är 16,9 barn/barngrupp 
och 5,3 barn per årsarbetare.



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

Nästa FSO-Nytt kommer den 5 juni!


