
Ja och nej till insamling av uppgifter

    9 oktober 2015

   RKA (Rådet för kommunal analys - ideell 
förening) samlar just nu in uppgifter från Sveri-
ges kommuner för inmatning i Kolada (Kom-
mun- och landstingsdatabasen). RKA begärde 
att kommunerna även skulle samla in uppgifter 
från fria förskolor. FSO Fria förskolor har varit 
i kontakt med RKA och påpekat det olämpliga 
i att kommunen agerar mellanhand, detta med 
hänsyn till sekretesslagstiftningen. Den 7 okto-
ber gick RKA ut med ett meddelande till alla 
kommuner med följande information, som även 
omfattar KKiK (Kommunens kvalitet i korthet):
- Medverkan från fristående förskolor är frivillig
- Undersökningen omfattas inte av statistik-
sekretessen 
- Uppgifter som lämnas till kommunen omfattas 
av offentlighetsprincipen och kan begäras ut av 
allmänheten

      Just nu landar även SCB:s statistikundersökning i de fristående förskolornas brevlådor. Anledningen till att 
varje fristående huvudman får denna undersökning är att Skolverket och SCB efter påpekande från FSO ändra-
de sina rutiner för statistikinsamling. I stället för att kommunerna samlar in uppgifterna lämnar numera varje 
huvudman, offentlig och privat, sina  uppgifter direkt till SCB. 
   Det enda den fristående förskolan ska svara på är alltså SCB-undersökningen som skickas direkt till för-
skolan. För SCB-undersökningen gäller statistiksekretessen. Inga andra undersökningar skyddas av den sekre-
tessen eller är tvingande för den fristående huvudmannen att delta i.
   FSO har dessutom ställt en fråga till Datainspektionen angående den omfattande mängd information som 
vissa kommuner begär av FSO:s medlemmar. Det handlar om uppgifter om föräldrar, nya familjekonstellatio-
ner, barn, adresser, skyddad identitet mm. 
   Datainspektionen slår fast att kommunerna inte får samla in fl er uppgifter än vad som är nödvändigt för att 
besluta om utbetalning av bidrag. Kommunerna ska också kunna motivera varför de olika uppgifterna behövs 
för att rätt bidragsutbetalning ska ske. Kommunen måste garantera att det endast är kommunen som får tillgång 
till uppgifterna och att de endast används för det ändamål de samlas in (ingen samkörning med andra register är 
alltså tillåten). 
   Förskolan är dessutom skyldig att försäkra sig om att kommunen hanterar uppgifterna på det sätt som man har 
sagt. När det gäller skyddade uppgifter krävs stark autentisering för att uppgifterna ska få skickas elektroniskt.
   Är du osäker på vad som gäller när det handlar om de olika insamlingarna av uppgifter och sekretess, kontak-
ta FSO:s kansli – info@ffso.se.



Boka in FSO-dagen i kalendern!

Checklista för ljudmiljö

Saknade kontaktuppgifter!

   Den 15 april 2016 arrangeras FSO-dagen för fjärde gången. Det blir en heldag med årsmöte, många intressan-
ta seminarier, lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe och det avslutande traditionella minglet på kvällen – 
och allt för bara 350 kronor plus moms per person!
   I seminarieprogrammet märks:
   
   - Elisabeth Arnér, Örebro universitet - Barns sökande efter kunskap, en fråga om demokrati.
   - Karin Engdahl, Umeå universitet - Den pedagogiska utemiljön
   - Alexandra Lindén, specialpedagog - Barns rätt till lärande oavsett förutsättningar
   - Annelie Lindeberg, ICF-coach - Hur påverkas barn i en stressfylld lärmiljö?
   - Anna-Lena Dahlquist, VåRö förskola - Mångfald i förskolan, resan från ett språk till åtta
   - Kerstin Wernberg Appelström, Universeum - Skapande teknik i förskolan
   - Peter Sparrfors, KFO - Arbetsgivaransvaret
   - David Lega - Inspiration och underhållning som avslutning på dagen
   
   Dessutom får du möjlighet att träffa fl era av FSO:s samarbetspartners, som visar upp sina varor och tjänster.
För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrumspriser på Scandic Crown Hotell.
   Boka in den 15 april 2016 i din almanacka!

   Anmäl dig via e-post till:  fsodagen@ffso.se

   Svenskt Näringsliv, LO och PTK har 
tillsammans skapat hemsidan Ljudguide 
för förskolan. På sajten fi nns en lång rad 
tips om hur man kan få bukt med bullret 
i förskolemiljön. Bland annat har man 
tagit fram en checklista för att man på 
förskolorna ska kunna undersöka sin 
egen ljudmiljö och upptäcka eventuella 
risker och brister. Frågorna syftar till att 
öka kunskapen om ljudpåverkan och ge tips till en bättre ljudmiljö för vuxna och barn.
   Det är lämpligt att först gå igenom checklistans frågor vid ett personalmöte, arbetsplatsträff eller liknande så 
att alla får vara med och resonera om ljudfrågorna. Anpassa gärna checklistan till just er arbetsplats. Ta bort de 
frågor som inte är relevanta och lägg till egna om det behövs.
   Därefter går ansvarig chef ljudrond tillsammans med skyddsombud,arbetsmiljöombud eller annan medar-
betare. Bedöm upptäckta brister och vilka konsekvenser som de kan ge. Planera åtgärder och ange ansvarig 
utförare och tidpunkt för genomförande. De brister som inte åtgärdas direkt skrivs in i handlingsplanen. Vid 
behov ta hjälp från till exempel företagshälsovården eller annan expertis. Ansvarig chef följer sedan upp och 
utväderar åtgärder samt återkopplar till medarbetarna.
   Hemsidan: http://www.prevent.se/ljudguideforskolan/
   Checklistan: http://bit.ly/1L87tlJ
   (prevent.se)

   FSO uppdaterar medlemsregistren och därmed också de kontaktuppgifter vi har till er medlemmar. För några 
veckor sedan skickades mail ut till ett antal av våra medlemmar, och vi saknar svar från ett 20-tal.
   Så, ni som vet med er att ni har fått mail med förfrågan om kontaktuppgifter men ännu inte har hunnit med att 
svara - snälla gör det snarast möjligt!



Hur barns förmågor och lärande kan utvecklas 

Chefskonferenser på gång!

Nästa FSO-Nytt kommer den 23 oktober!

   I en ny studie beskriver forskare hur pedagoger i fem förskolor arbetar med att skapa förutsättningar för barns 
lärande inom områden såsom kreativitet, ansvar, sociala relationer och empati. Underlaget i studien kan med 
fördel användas i det kollegiala samtalet på din förskola. 
   Genom observationer har det varit möjligt att se hur pedagoger arbetar för att skapa förutsättningar för barns 
lärande inom områdena: kreativitet, självuppfattning, ansvar och genomförande, tänkande och analys, kom-
munikation och sociala relationer samt empati. Observationerna visar även hur man kan arbeta för att skapa lust 
och motivation hos barnen.
   Förskolorna i studien arbetar på olika sätt med att utveckla de här områdena. Ett sätt är att pedagogen gör 
något aktivt. Till exempelvis genom att ge stöd för barnets idéer eller genom att förstärka barnets handlingar. 
Ett annat sätt är att uppmuntra barnet att göra något, så som att undersöka eller prova olika saker. Det kan också 
ske genom att pedagogen hjälper barnen att använda sina sinnen eller genom att pedagogerna själva använder 
olika uttryck i form av kroppsspråk och röst.
   Förutom att det är stora skillnader i förskolornas arbetssätt kan även kvaliteten i röst och hur man uttrycker 
sig med hjälp av kroppen skifta. Hur kroppsspråk och röst utnyttjas är betydelsefullt.

   Hämta rapporten här: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3519
   (Skolverket)

   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. 

   Här är preliminära datum för höstens resterande konferenser: 

   Örebro             21 oktober kl 13-16                Tema: ”Mångfald i förskolan”      Inställd!
   Kristianstad     22 oktober kl 13-16                Tema: “Mångfald i förskolan” 
   Stockholm       11 november kl 9-12              Tema: “Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!”
   Norrköping     18 november kl 13-16             Tema: ”Mångfald i förskolan” 
   Umeå              24 november kl 9-16               Chefskonferens, information om FSO, "Den pedagogiska 
                                                                           utemiljön", föreläsning av Karin Engdahl, Umeå universitet
   Göteborg         8 december Tid ej bestämd    Tema: “Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!”

   Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen.       OBS! Föranmälan krävs!

   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 anmälan 
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.


