
Trygghet och säkerhet för barn i förskolan

   18 december 2015

   FSO har skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Justi-
tiedepartementet med en begäran om en utvidgning av möjligheten att 
begära registerutdrag till att omfatta även andra länder. Skrivelsen i sin 
helhet:

   Att barn ska känna sig trygga och säkra under sin dagliga vistelse på 
sin förskola är något som är självklart. Likaså att barn ska skyddas från 
kränkningar, mobbning, misshandel och andra typer av övergrepp. Det 
är därför glädjande att det i dag ställs långtgående krav på arbetsgivare 
inom förskolan och skolan att ansvara för att den personal som fi nns 
inom verksamheterna har barnens bästa för ögonen. 
   Enligt den svenska lagstiftningen om registerkontroll av personal 
inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg får endast per-
soner som lämnat utdrag ur belastningsregistret anställas. Sådant ut-
drag gäller för en anställning i Sverige och enbart utdrag ur den svens-
ka polisens belastningsregister. En person kan både ha dömts och av-
tjänat straff för brott mot barn i annat land. Det fi nns alltså i dag ingen 
skyldighet för en person som har bytt vistelseland att lämna utdrag ur
belastningsregister från tidigare vistelseland och inte heller någon möj-
lighet för arbetsgivaren att begära ett sådant utdrag.
   Rörligheten inom både den nordiska och europeiska arbetsmarkna-
den ökar och det är i dag inte ovanligt att nordiska medborgare söker 
anställning i sina nordiska grannländer, inte bara inom sjukvården eller 
privat näringsliv utan även inom förskolan, både offentligt och privat 
driven sådan.
   FSO vill därför påtala vikten av en förändring som gör det till en 
möjlighet för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregister från
tidigare vistelseland. En sådan förändring skulle ytterligare öka skyd-
det för barnen i förskolan.  FSO ser det som en självklarhet att ett sam-
arbete för att skydda EU:s minsta medborgare för brottsliga övergrepp 
borde ha en hög prioritet. En sådan förändring som FSO föreslår skulle 
ytterligare öka skyddet för barnen i förskolan, inte bara i Sverige utan 
för alla barn i förskolor runt om i hela Unionen.

   Göteborg 4 december 2015 
   Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har 
fått brev från FSO...

...liksom justitieminister Morgan Johansson 
(S).
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Vårens chefskonferenser

Festligt och fullspikat på FSO-dagen!

Världsrekord i 
pärlplatta!

   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 i 
FSO och kostar ingenting extra. 
   Här är preliminära datum för chefskonferenserna under våren 2016: 

   10 februari      Kristianstad   27 april           Gävle
   17 februari      Stockholm   3 maj              Uppsala
   1 mars            Göteborg   11 maj            Göteborg
   16 mars          Norrköping   18 maj            Umeå
   26 april          Karlstad
   (Med reservation för ev ändringar)

   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.

   Nästa års FSO-dagen, den 15 april 2016, är nu helt fullbokad. Likaså är nyheten för året, Rikskonferensen för 
förskolechefer, dagen före FSO-dagen, fullsatt.
   Anmälningar som fortsätter att komma in sätts upp på kölistor i händelse av avbokningar från de bägge evene-
mangen.
   - Det är naturligtvis synd att alla som vill inte kan få gå på FSO-dagen och Rikskonferensen, men så länge vi 
har ett begränsat utrymme får vi dessvärre leva med det. Vi ser kontinuerligt över möjligheten att utöka antalet
deltagare, men i just nu slår vi i taket när det gäller antalet medlemmar som vill vara med. Förhoppningsvis kan
vi under kommande år hitta möjligheter som gör att alla som vill kan få delta, säger Christopher Buchholz, 
informationsansvarig på FSO.

   Skylten på bilden här intill, som välkomnar resenä-
rer som  just har landat på Arlanda, är inte vilken 
skylt som helst. Det är också världens största pärl-
platta, och består av inte mindre än 1.680.200 pärlor. 
Det tog barnen på Väringaskolan i Sigtuna 4.000 tim-
mar att knåpa ihop den 8,7 meter höga och 4.65 me-
ter breda pärlplattan.
   Det var visserligen skolbarn som gjorde pärlplattan, 
men den tjänar ju som exempel också för “våra” barn 
i förskolorna att det faktiskt går att göra annat än bara 
grytunderlägg med sina pärlor. Det krävs bara något 
större underlag och några fl er pärlor.
   Och så kan man hamna i Guinness Rekordbok!



Ny samarbetspartner

JO-kritik mot Örebro och Göteborg

Oj då, Örebro!

   FSO har tecknat samarbetsavtal med 
bemanningsföretaget Lärarförmedlarna, 
som därmed ger FSO:s medlemmar rabatt 
på sina tjänster. Se FSO:s hemsida för mer detaljer kring bland annat priser och avtalsnummer.
   Det är svårt att tänka sig ett viktigare jobb än att ge unga människor en bra start i livet. Lärarförmedlarna hyr 
ut och rekryterar personal till världens viktigaste jobb – i förskola, skola och utbildningsföretag. Sedan 1999 
har Lärarförmedlarna hjälpt sina kunder att hitta rätt medarbetare, oavsett om det gäller en vecka, en månad, 
eller fl era år. Lärarförmedlarnas vikarier är alla utvärderade och har genomgått en gedigen rekryteringsprocess. 
De förskolor och skolor man samarbetar med får alltså kvalifi cerad personal utan att behöva lägga ner en massa 
jobb på att utvärdera vikarier eller hantera mängder av sökande. Lärarförmedlarna fi nns i Stockholm, Göteborg  
och Uppsala.

   Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Örebro kommun och Göteborgs stad för att de för sent fattade 
beslut om bidragen till de fria förskolorna i kommunerna. Genom att inte fatta sina beslut senast vid årsskiftet 
2014/15 bröt kommunerna mot 14 § 1 kap Skolförordningen.
   Det är programnämnd barn och utbildning i Örebro och kommunstyrelsen i Göteborg som får kritik från JO. 
Enligt Skolförordningen ska kommunerna besluta om bidragen till de fria förskolorna senast den 31 december 
året före det år bidraget avser. Både Örebro och Göteborg dröjde med sina beslut för 2015 till i mars i år, vilket 
föranledde en JO-anmälan från FSO Fria förskolor.
   - Vi ser att många kommuner, antingen avsiktligt eller genom slarv, fattar sina bidragsbeslut för sent. Detta 
drabbar de fria förskolorna som inte kan sätta sina budgetar eller på annat sätt planera för det kommande året. I 
förlängningen handlar det om att barnen på de fria förskolorna kommer i kläm på grund av kommunernas brist-
fälliga hantering av bidragen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Bägge kommunerna har i sina svar till JO hänvisat till att det var valår 2014, och att detta försenade kommu-
nernas budgetprocesser. JO Lilian Wiklund menar dock att det inte fi nns något rättsligt stöd för att av någon 
anledning göra undantag från Skolförordningens regler om tidpunkt för bidragsbeslut. Bägge kommunerna får 
därför kritik från JO.
   - Vi hoppas naturligtvis att JO:s beslut ska uppfattas av kommuner och nämnder på fl er håll i landet. FSO 
har under sommaren och hösten genomfört en stor granskning av kommunernas förmåga att fatta dessa beslut 
i tid, och vi kan dessvärre konstatera att mer än en fjärdedel av landets kommuner fattar sina beslut för sent, 
alltså efter årsskiftet. Dessutom, och det är värre ur ett rättsligt och demokratiskt perspektiv, är det också många 
kommuner som inte bifogar besvärshänvisningar, alltså anvisningar om hur förskolorna ska överklaga besluten, 
säger Mimmi von Troil.
   - Med anledning av kommunernas bristande förmåga att fatta sina beslut i tid rekommenderar FSO nu sina 
medlemmar att ändra till brutet räkenskapsår i sin bokföring, för att minska förskolornas känslighet mot sena 
beslut från kommunerna, säger Mimmi von Troil.

   På Åsvägen i den lilla byn Latorp i Örebro kommun fi nns 
den kommunala förskolan Latorps förskola med sina fem 
avdelningar.
   Trots att begreppet daghem försvann i och med den nya 
skollagen 1998 och ersattes av begreppet förskola, håller 
kommunen fast vid att inte byta ut skylten så att besökare 
hittar fram till förskolan.
   Men vi kanske inte ska vara så hårda mot kommunen. Det 
har ju trots allt bara gått 17 år...
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Gott Nytt År!Gott Nytt År!

önskar
hela FSO-kansliet

FSO:s kansli håller stängt över helgerna
och öppnar åter den 11 januari.

Vår jourtelefon är som vanligt alltid öppen:
0708-630 224

Nästa FSO-Nytt kommer den  15 januari!


