
   4 april 2016

   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 ock-
så arbetar en viss del i barngrupp. När föreståndaren blev förskolechef ökade ansvaret och med det arbetsupp-
gifterna. 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 förskoleche-
fen 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 förskolechefen 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 föräld-
rar? Har till exempel förskolechefen rätt att besluta om fotografering vid högtidsfi rande på förskolan?

   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.
   Heldag förlagd i konferenssal - minst 15 deltagare.
   Kursen Chefens huvudvärk kan förläggas i hela landet.

   Nästa utbildning:
   Datum: 26 maj 2016 kl 09.30-17.30.
   Plats:    Uppsala (plats ej bestämd).
   Pris:      2.495 kr + moms per person. Endast för medlemmar i FSO och KFO.

För mer information maila till utbildning@ffso.se. 
För anmälan, se särskilt formulär på FSO:s hemsida.

EXTRA



Svåra frågor  -  Svåra beslutSvåra frågor  -  Svåra beslut

Barn och deras kropparBarn och deras kroppar
En livsviktig utbildning från FSO!

   Egentligen borde det vara självklart. Ser vi, eller bara misstänker, att ett barn far illa ska detta 
anmälas omedelbart. Så står det i lagen. Men det är kanske inte alltid så självklart. Det är en stor 
apparat som dras igång, med socialtjänst och eventuellt polisutredning. Och så kanske det inte 
var något.
   För att hjälpa pedagogerna att ta det där svåra och nödvändiga steget erbjuder FSO nu en ny 
utbildning, Barn och deras kroppar. Utbildningen ska hjälpa pedagoger i förskolan att se tecknen 
och att reagera på rätt sätt – för barnens skull.

   Övergrepp på barn är ett allvarligt och oftast dolt problem som är svårt att hantera. Hinner vi alltid 
stanna upp och lyssna? Är vi för upptagna för att verkligen uppfatta vad barnen säger när de sitter och 
leker under bordet? Har vi för många bollar i luften samtidigt? Uppfattar vi signalerna? Vad har vi för 
styrdokument, planer och rutiner till hjälp när traumat inträffar?

   Vågar vi anmäla när vi misstänker att ett barn far illa?

   Det här är problem som många pedagoger brottas med på förskolor runt om i landet, och FSO får allt 
oftare frågor om hur dessa frågor ska hanteras.

   FSO har därför tagit fram denna viktiga utbildning för att stötta pedagogerna och svara på de svåra 
frågorna. Utbildningen Barn och deras kroppar är en heldag där vi bland annat får höra Sandra Hansen 
och Diana Lyrholm Ringborg föreläsa i detta svåra ämne.

   Sandra Hansen föreläser om sexuella övergrepp. Hon utsattes för övergrepp under hela sin uppväxt av 
en nära släkting. Trots att Sandra visade tydliga tecken på att hon inte mådde bra var det ingen i hennes 
närhet som såg att hon for illa. Sandras ångest började tidigt och senare i tonåren utvecklades hennes 
olika skadebeteenden. I dag jobbar Sandra inom socialpsykiatrin och driver sin egen verksamhet San-
dras Terapirum.

   Psykologen Diana Lyrholm Ringborg föreläser om vad som händer med barnet efter en orosanmälan 
och vad som sker i praktiken. Hon har lång erfarenhet av mentala processer inom psykiatrin, kris- och 
traumabearbetning.

   Barn och deras kroppar är kort sagt en utbildning du som pedagog inte kan vara utan!

   Tid:               Tisdag den 21 juni kl 08.30-17.00
   Plats:            Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

   Pris:              2.495 kr/pers exkl moms. Lunch och fi ka ingår. Endast för medlemmar FSO och KFO.

För mer information maila till utbildning@ffso.se. 
För anmälan, se särskilt formulär på FSO:s hemsida.


