
Några chefskonferenser kvar i höst

Värmande mellis för kalla dagar

   20 november 2015

   Som förskolechef hos någon av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i regio-
nala 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: 
   Umeå              24 nov kl 9-16                  Chefskonferens, information om FSO, "Den pedagogiska utemiljön",
             föreläsning av Karin Engdahl, Umeå universitet
   Göteborg         8 dec  FULLBOKAT!     Tema: "Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!"
   Stockholm       9 dec kl 13-16                  Tema: "Jämlikhet eller jämställdhet - eller båda!"

   Inbjudningar går ut 2-3 veckor innan konferensen. Observera att 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.

   Gyllengul apelsin- och morotssoppa 
   12 barnportioner

   10 dl vatten
   5 msk potatismjöl
   6 dl apelsinjuice
   6 dl morotsjuice
   3-4 apelsiner i tärningar

   Blanda vatten och potatismjöl i en kastrull. Koka upp under omrör-
ning tills den första bubblan syns. 
   Ställ kastrullen i vattenbad för att svalna en aning. 
   Rör ner apelsin- och morotsjuicen när innehållet i kastrullen sval-
nat. På detta sätt sparar du så många nyttiga vitaminer som möjligt. 
   Blanda ner apelsinbitar. Morotsjuicen gör att inget extra socker be-
höver tillsättas! 
   Servera medan soppan fortfarande är ljummen eller kyl och servera 
kylskåpskall.
   (Förskoleforum)



Skollagen 8 kap 9 §

Domstol underkänner beräkningar

Förskolan i politiskt fokus

   Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som de-
ras speciella behov kräver.
   Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd.
   Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, eller om du behöver stöd eller råd av någon annan an-
ledning, kontakta FSO, 031-309 90 10 eller info@ffso.se.

   Observera att FSO tillämpar samma krav på tystnadsplikt som fi nns angivet i skollagens 29:e kap, 14 §:
   Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedri-
ven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja 
vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

   Kunskapsnämnden i Sandvikens kommun har av förvaltningsrätten i Falun fått underkänt för sina beräkningar 
av bidraget till bland annat förskolan Trollstugan. Självklart är det ett glädjande beslut från förvaltningsrätten! 
Samtidigt är det värt att påpeka att domstolen i princip bara har sagt till kommunen ”Gör om, gör rätt och visa 
hur ni räknar”. Vad som är särskilt intressant är att kunskapsnämndens beslut inte bara får underkänt, tidpunkten 
för beslutet strider också mot skolförordningens krav på beslut senast den 31/12 för kommande verksamhetsår. 
Kunskapsnämnden försvarar sitt sena beslut med att man har fört en dialog med förskolan, samtidigt som nämn-
den säger att den budget som Trollstugan ”tog del av inte var färdigställd och därför inte ska tillmätas betydelse 
i målet.”. Sandvikens kommun är inte ensam om att försvara för sent fattade beslut med att man har en dialog 
med de fristående huvudmännen. 
   - I det här målet blir det alldeles tydligt att den dialogen, enligt kommunens uppfattning, inte betyder ett 
skvatt. Därmed kan den enligt vår uppfattning knappast användas som en godtagbar ursäkt för att kommunen 
struntar i att följa skolförordningen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil. 
   Ett annat stort bekymmer i dessa lägen är tiden. Detta mål handlar om bidragen för 2014 och vi befi nner oss 
nu i slutet av 2015. För en liten förskola kan den oerhört långa handläggningstiden betyda att man inte har eko-
nomi att fortsätta, och det kan bli ett fall av ”operationen lyckades, men patienten dog”. Detta är något som vi 
tyvärr har upplevt när en av FSO:s tidigare medlemmar i en annan kommun tvingades i konkurs på grund av 
kommunens och domstolarnas långa handläggningstider. 

   De politiska partierna bjuder över varandra i kampen om de väljare som har intressen i förskolan.
   “Förskolan är central i vårt arbete för en jämlik skola med höga kunskapsresultat. Alla barn har rätt till en bra 
start på sitt lärande och med en förskola av hög kvalitet kan det bli verklighet.”, skriver utbildningsminister 
Gustav Fridolin (MP) och Lena Hallengren (S), ordförande för riksdagens utbildningsutskott, i en debattartikel i 
Svenska dagbladet. Regeringen har därför infört ett årligt statsbidrag på 830 miljoner kronor från och med 2016 
och gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.
   Moderaternas skolpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall svarar med att vilja se över om systemet
med karriärtjänster, där särskilt skickliga lärare får ett lönepåslag om 5000 kronor i månaden, också skulle 
kunna omfatta förskollärarna. Erfarenhet och kompetens måste synas i lönekuvertet, menar hon i en debattar-
tikel i Dagens Nyheter.
   



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 ovan-
ligt 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.

Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

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

Chefens huvudvärk



Nästa FSO-Nytt kommer den 4 december!

Utbildningar från SPSM

Bra principer för mat i förskolan

    Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, erbjuder fl era nätbaserade kurser utan kostnad med start våren 
2016. Flera av dem är direkt riktade mot förskolan:

   Förskolans inre arbete och utveckling
   Du som pedagog i förskolan kan möta utmaningar i vardagen. Distanskursen vänder sig till dig som vill ar-
beta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.
   Tid: 2 februari - 14 mars 2016 på distans.
   Målgrupp: Pedagog, Elevassistent, Resursperson, Rektor, Chef, Barn- och elevhälsopersonal
   Sista anmälningsdag 2016-01-11
   Anmälan: http://bit.ly/1H6Bh6f

   Förskola - en plats för alla barn
   Är du intresserad av att utveckla ditt professionella förhållningssätt som pedagog i förskolan? Distanskursen 
vänder sig till dig som vill få ökad kunskap om förhållningssätt, bemötande och lärmiljöns betydelse för alla 
barn i förskolan.
   Tid: 2 februari - 14 mars 2016 på distans.
   Målgrupp: Pedagog, Elevassistent, Resursperson, Rektor, Chef, Barn- och elevhälsopersonal
   Sista anmälningsdag 2016-01-11
   Anmälan: http://bit.ly/1Qsz3kp

   Utvecklingsstörning - utvecklingsmöjligheter
   Är du intresserad av att skapa en god och tillgänglig lärandemiljö för barn/elever/vuxenstuderande med 
utvecklingsstörning? Kursen vänder sig till pedagoger/specialpedagoger/elevhälsa i förskola/skola/vuxenunder-
visning som i sitt arbete möter barn/elever med utvecklingsstörning. Kursen är på grundläggande nivå.
   Tid: 2 februari - 26 april 2016 på distans.
   Målgrupp: Pedagog, Rektor, Chef, Barn- och elevhälsopersonal
   Sista anmälningsdag 2016-01-11
   Anmälan: http://bit.ly/1kCoSNj

■ tillräckligt med mat
■ tillräckligt med tid för att äta
■ trivsam och lugn matsalsmiljö
■ måltider på fasta, regelbundna tider
■ så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering,
för bevarat näringsinnehåll och god smak
■ lunch som innehåller
– potatis, pasta, ris eller gryn
– grönsaker
– bröd till maten
– nyckelhålsmärkta kött- och charkuteriprodukter
– nyckelhålsmärkta mejerivaror
– mjuka matfetter
– fi sk varje vecka
– lättmjölk och vatten
   (Livsmedelsverket)

■ nötter, inklusive mandel, jordnötter och sesam-
frö förekommer inte (märkningsföreskriften 
2004:27, bilaga 1)
■ pedagogiska måltider ingår med fördel i för-
skolans uppdrag
■ hygieniskt säker mat
■ barnen tvättar händerna före måltiden
Tänk på att:
– Mat som är bra för barnen är också bra för 
vuxna
– Om de vuxna äter med barnen och uppskattar 
maten är det större chans för bra matvanor hos 
alla!


