
Vårt löfte till alla barn

  23 oktober 2015

   Jag tillhör den delen av befolkningen som vill ha rätt. Oftast. I dag önskar jag att jag hade fel.

   I nära fyra år har FSO drivit frågan om säkerhet på förskolan och vi har talat oss varma om behovet av risk-
analyser och inrymningsplaner. Vi har pratat med myndigheter, departement, RPS, RÅ, MSB (alla förkortningar 
du kan komma på) och svaret har varit detsamma: 
   “Ja, ja, det där är intressant men sånt händer inte i Sverige. Vi behöver inte den typen av utbildningar och 
kurser.”
   I dag i Trollhättan går en svärdbeväpnad man in i en förskola/skola. Minst tre personer dödas och fl era skadas.  
Enligt nyheterna tvingas polisen ta till vapen för att oskadliggöra honom. "Förvirring" är det vanligaste ordet 
när de olika journalisterna beskriver skeendet och platsen. Jag kan fundera på om det hade sett annorlunda ut 
om man hade varit utbildad för, och tränad i, inrymning. Jag tror det. Och därför kommer FSO att fortsätta att 
driva frågan om barns säkerhet och utbilda våra egna medlemmar, FSO-familjen, i inrymning. Oaktat vad Myn-
dighetssverige säger. Det är mitt och mina medarbetares löfte till barnen på våra förskolor. 
   Vi ska göra vad vi kan för att pedagoger, föräldrar och barn är utbildade och tränade, om det händer hos er. I 
dag går våra tankar till de drabbade i Trollhättan och deras närstående.
                  Mimmi von Troil, vd
                  FSO Fria förskolor



Du har väl anmält
dig till FSO-dagen?

Dags att bli medlem i FSO!

Vägledningsmaterial från Skolinspektionen

   
   Den 15 april 2016 arrangeras FSO-dagen för 
fjärde gången. Det blir en heldag på hotell Scandic 
Crown i Göteborg med årsmöte, många intressanta 
seminarier, lunch, förmiddags- och eftermiddags-
kaffe och det avslutande traditionella minglet på 
kvällen – och allt för bara 350 kronor plus moms 
per person!
   Kom ihåg att det är först till kvarn som gäller, och 
redan nu, med ett halvår kvar, är nära en tredjedel 
av platserna bokade!

   Visste du att du som medlem i FSO har en rad förmåner att dra nytta av? Till exempel kan nämnas att FSO har 
ramavtal med över 20 leverantörer av olika varor och tjänster, som ger bra rabatter till våra medlemmar.
   FSO erbjuder också rådgivning inom fl era olika områden, exempelvis tjänstereglemente och befattningsbe-
skrivningar både för personal och styrelsen, hjälp att formulera stadgar och viss konfl ikthantering, och vi ar-
rangerar också en rad olika utbildningar som du och din förskola kan ha stor nytta och glädje av.
   Är du inte medlem ännu? Surfa in på vår hemsida och läs mer om FSO-familjen!
                                                                www.ffso.se

   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 mfl , 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.

   Alldeles nytt för i år är Rikskonferensen för förskolechefer, som arrangeras dagen före FSO-dagen, alltså tors-
dagen den 14 april. Observera att du som är förskolechef och vill gå på både Rikskonferensen och FSO-dagen 
får 100 kronor rabatt.

   För dig som vill sova över har FSO förhandlat fram bra hotellrumspriser på hotell Scandic Crown.

   Boka in den 15 april 2016 i din almanacka!          Anmäl dig via e-post till: fsodagen@ffso.se

   Skolinspektionen har information, material och verktyg som kan vara till nytta för dig i arbetet med att för-
bättra och utveckla verksamheten i din förskola. Här fi nns en översikt:

                                                                http://bit.ly/1NlyrsW



Visst kan barn äta ris, men med måtta

Boktipset
Det är en gris på dagis

   Livsmedelsverket har under 2015 undersökt inne-
hållet av arsenik i ris och risprodukter för både barn 
och vuxna. Resultaten visar att ris innehåller arsenik i 
varierande halter och att halten arsenik är hög i fram-
för allt de undersökta riskakorna och i fullkornsriset. 
Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker, 
men arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i 
sig så lite som möjligt av. På lång sikt kan arsenik ge 
ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urin-
blåsan. Därför är det allvarligt att fl era risprodukter på 
marknaden innehåller ganska höga halter.
   Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan, 
som är det vanliga i Sverige, är ingen risk för hälsan. 
Men, barn bör inte äta ris och risprodukter – risgröt, 

risnudlar och rismellanmål - oftare än fyra 
gånger i veckan. De barn som äter ris varje 
dag, eller kanske fl era gånger per dag, får i 
sig mycket arsenik. Därför bör man försöka 
variera maten och äta mindre ris. Ett sätt att 
minska mängden arsenik är att koka riset med 
stort överskott av vatten som sedan hälls bort. 
Då kan arsenikinnehållet i riset minska med 
mer än hälften.
   Livsmedelsverkets undersökning 2015 visar 
att ett litet barn som äter två till fyra riskakor 
per vecka riskerar att få i sig mycket arsenik. 
Riskakor tillför nästan inga viktiga näringsäm-
nen och innehåller oftast salt. Livsmedelsver-
ket råder därför att inte ge barn under sex år 
riskakor.
   (Livsmedelsverket)

Det är en gris på dagis är en humoristisk, poetisk och lagom verk-
lighetstrogen berättelse med knorr. Grisen står i sin hage och tittar på 
barnen som leker långt därborta på dagis. Grisen är ensam, han vill 
också vara med. Han gräver och gräver och rätt var det är står han 
vid dagisets staket. Alla barnen blir överlyckliga. Men hur gömmer 
man en gris på dagis? 

Alfabeta förlag



Nästa FSO-Nytt kommer den 6 november!

Lösenord till hemsidan?

Nya samarbetspartners

   Fortfarande är ni många medlemmar i FSO som inte 
har begärt att få nya inloggningsuppgifter till FSO:s 
hemsida. Kom ihåg att det bakom lösenordsskyddet 
fi nns en mängd intressant information, som till exempel 
branschrekommendationer, checklistor, information om 
våra chefskonferenser och inte minst all information 
om alla FSO:s samarbetspartners som ni behöver för att 
till rabatterade priser köpa varor och tjänster av till era 
förskolor!
   Maila snarast till  info@ffso.se  och begär inlogg-
ningsuppgifter till just din förskola! Kom ihåg att uppge 

förskolans medlemsnummer i FSO (femsiffrigt nummer, fi nns på senaste fakturan) och en e-postadress som 
tillhör förskolan, till exempel info@forskolan.se eller forskolechef@gladabarna.se. Notera att varje förskola 
bara får en inloggning att dela på.

   FSO har tecknat samarbetsavtal med två nya företag, som därmed ger FSO:s medlemmar rabatt på sina tjäns-
ter. Se FSO:s hemsida för mer detaljer kring bland annat rabattsatser och avtalsnummer.

   Lärarpoolen arbetar med personaluthyrning, rekrytering och läxhjälp. Lärarpoolen erbjuder både behöriga och 
obehöriga pedagoger och tillhandahåller personal till förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasium och vuxen-
utbildningar.
   Lärarpoolen har de senaste åren utvidgats och är numera etablerade i Göteborg med omnejd. Lärarpoolen har 
haft Göteborg som nav och byggt vidare till kranskommunerna där man nu också har etablerat vikarier. Man 
har ambitioner på att även ha kunder i andra orter i Västra Götaland och Halland varför även de kan kontakta 
Lärarpoolen.

   Alexandra Lindén, A&O Specialpedagogik, har arbetat med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd sedan 
1993 och har erfarenhet från bla Ågrenska, Specialpedagogiskt centrum i Kungsbacka och Vittra.
   A&O är baserade i Göteborg och verkar regionalt.
   I förskolan erbjuder A&O Specialpedagogik handledning - enskild pedagog/arbetslag, pedagogisk kartlägg-
ning, språktest såsom TRAS och ITPA, specialpedagogisk hjälp för barn i behov av särskilt stöd samt adminis-
trativ hjälp vid ansökan om tilläggsbelopp.


