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   Just nu pågår en omfattande mängd olika statliga utredningar kring fria förskolor och förutsättningarna för att 
bedriva en bra förskoleverksamhet. Sällan har en verksamhet utretts så mycket som den icke-kommunala för-
skolan. Som nationell företrädare för idéburna fria förskolor är FSO inbjudet att delta i fl era olika referensgrup-
per. Kansliet lämnar också remissvar på de utredningar där vi bedömer att det är av största vikt att de idéburna 
förskolornas röst blir hörd. Vill du ta del av remissvaren så är du välkommen att kontakta FSO:s kansli. En 
genomgående synpunkt vi för fram är att tillsynen bör lyftas från Sveriges 290 kommuner till en statlig skolin-
spektion. 

   Det fi nns fl era anledningar till detta:
   - Det ställs inga formella kompetenskrav på kommunerna som ska utöva tillsyn
   - Kommunerna har allt som oftast svårt att skilja på sina olika roller (egen förskoleverksamhet, bidragsgivare 
och tillsynsmyndighet)
   - Det är mer än rimligt att staten som beslutar om målen också utvärderar hur förskolorna lever upp till dessa
   - Skolinspektionen är redan tillsynsmyndighet för fria förskolor när det gäller arbete mot kränkande behan-
dling (6 kap skollagen)
   - Kommunala och fria grund- och gymnasieskolor och kommunala förskolor står redan under Skolinspektio-
nens tillsyn. Därför är det naturligt att även fristående förskolor omfattas av denna gemensamma tillsyn.

   För lika villkor och för en likvärdig förskola för våra minsta medborgare är det självklart att tillsynen bör 
ligga hos en och samma myndighet, Skolinspektionen, oavsett huvudman för förskolan.

Fråga:
Jag arbetar på ett nystartat föräldrakooperativ, och vet att rutinerna för anmälningar till socialtjänsten kan skilja 
sig åt mellan kommunala och fristående förskolor. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på denna punkt? 
Vem ska hantera en anmälan?

Svar:
Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av förskolechefen och berörda pedagoger. Det ska alltså inte till 
styrelsen, och jag vill understryka att det inte är så att hela arbetslaget ska informeras, utan endast berörda peda-
goger. FSO har tillsammans med Bris och Göteborgs stad tagit fram rutiner och information kring detta. Vikti-
gast är att hela tiden ha ett barnperspektiv. (Mimmi von Troil)
(Förskoleforum.se)

“När jag leker ensam pirrar det i magen. Det är inte kul. Men när man får vara med någon och 
leka är det som sommar i magen." Ahmed 5 år



Laga mat tillsammans

Mimmi nominerad till KFO:s styrelse

   Laga mat tillsammans är ett bra sätt att få barnen att upptäcka ny mat men även att upptäcka nya saker med 
mat som de redan känner igen. Med ett positivt synsätt blir både barn och lärare nyfi kna på att testa nya smaker.
   • Barnen lär sig ta hänsyn till varandra och samarbeta.
   • De övar motorik och lär sig lite livsmedelshygien.
   • De ser både råvarorna och den färdiglagade maten på tallriken.

   Exempel:
   När barnen får vara med och laga mat lär de sig var maten kommer ifrån. De får öva på att räkna så att de vet 
att alla får lika mycket och hur många skålar man behöver. Genom att visa hur man tvättar händerna och skiljer 
på olika livsmedel lär sig barnen enkla hygienregler. Många förskolelärare tycker att barnen blir väldigt stärkta 
och stolta av att få visa vad de kan och testa nya saker.

   Tips:
   • Låt barnen delta i menyplaneringen genom att önska vilken mat de vill äta nästa vecka.
   • Låt några av barnen vara med och förbereda mellanmålet.
   • Baka bröd tillsammans och låt barnen forma brödet som de vill. Det blir ofta kreativt i formen av en bokstav 
eller kanske ett djur.
   • Be barnen ta med sig recept hemifrån. Kanske vill till och med några föräldrar vara med i köket en dag och 
visa kocken barnens favoriträtter?
   (Livsmedelsverket)

   FSO och arbetsgivarorganisationen KFO har under många år sa-
marbetat för att stötta och organisera de fria förskolorna i landet. Nu 
tas ytterligare ett steg i det goda samarbetet när FSO:s vd Mimmi von 
Troil nomineras till en plats i KFO:s styrelse.
   KFO som organiserar uppemot 1.600 fria förskolor är landets 
största arbetsgivarorganisation för organisationer och företag inom 
kooperation, idéburen välfärd och det civila samhället. Genom avtal 
med FSO erbjuder KFO sina medlemmar både sina egna tjänster och 
verksamhetsrådgivning genom FSO.
   - Vi är mycket glada över det samarbete vi har haft med KFO under 
så många år. Det har gett både våra och KFO:s medlemmar ett stort 
mervärde, där KFO hänvisar till oss för verksamhetsfrågor och vi till 
KFO för arbetsrättsliga frågor, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   För FSO är det viktigt att ha en tung samarbetspartner på arbetsgi-
varsidan som värnar det idéburna och det kooperativa “tänket” inom 
företagandet.
   - I och med att en majoritet av våra medlemmar är just små idéburna kooperativ är det avgörande att vi som 
branschorganisation kan erbjuda dem en god service och en god branschkunskap. Vår egen långa erfarenhet och 
kompetens på det området kompletteras på ett mycket bra sätt av KFO, säger Mimmi.
   För att ytterligare stärka det goda samarbetet mellan FSO och KFO har Mimmi nominerats att ta en plats i 
KFO:s styrelse vid årsstämman i vår.
   - Det vore ju naturligtvis mycket smickrande för mig personligen och en fjäder i hatten för FSO - men framför 
allt vore det en stor fördel för våra medlemmar, som då skulle få en direkt kontakt mellan FSO och arbetsgivar-
organisationen. Vi skulle då också på ett ännu effektivare sätt kunna hålla KFO underrättat om vad som händer 
inom förskoleområdet, säger Mimmi.
   KFO:s årsstämma hålls den 26 april, och KFO:s medlemsföretag kan då lägga sina röster på vilka de vill se i 
den nya styrelsen.

Mimmi von Troil, vd FSO



BARN OCH DERAS KROPPAR
- en nödvändig utbildning för barnens skull!

Rekommendation om brutet räkenskapsår

Skollagen 8 kap 8 §:

Huvudmannen ska se till 

att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen 

även i övrigt erbjuds en 

god miljö.

   Om du upplever att din kommun inte följer skol-
lagen, eller om du behöver stöd eller råd av någon 
annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10, 
eller via e-post: info@ffso.se.

   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 en 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 San-
dra 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 Sandras 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 traumabearbet-
ning.

   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 i FSO och KFO.

   Gå till FSO:s hemsida www.ffso.se för mer information och anmälan!

   FSO rekommenderar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni. Grunden för en bra förskola är en hållbar ekonomi. 
Med hänvisning till att så många kommuner fattar sena beslut om bidragsbeloppen till fristående förskolor ger 
ett brutet räkenskapsår möjlighet till bättre planering och framförhållning i förskolans ekonomiska arbete. An-
mälan om brutet räkenskapsår görs till Skatteverket. 

   För fl er branschrekommendationer, gå till FSO:s hemsida, www.ffso.se.



Konferenser för förskolechefer

Förskolans demokratiska uppdrag

Det fi nns förskolor...

Nästa FSO-Nytt kommer den 25 mars!

   Som förskolechef hos någon av FSO Fria förskolors medlemsförskolor har du möjlighet att medverka i 
regionala chefskonferenser som vi bjuder in till fl era gånger per termin. På konferenserna behandlar vi olika 
ämnen samt stöter och blöter frågor, tips och råd tillsammans med varandra. Konferenserna ingår i medlemska-
pet i FSO och kostar ingenting extra. 

   Här är datumen för de resterande chefskonferenserna under våren 2016: 

   16 mars kl 13-16 Norrköping Tema: Ledarskap i förskolan
   26 april kl 13-16 Karlstad Tema: Ledarskap i förskolan
   27 april                                 Gävle
   3 maj kl 13-16           Uppsala Tema: Förskola eller dagis?
   11 maj kl 9-12             Göteborg Tema: Förskola eller dagis?
   18 maj                            Umeå
   (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.

   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.

   Förskolor och skolor som lyckas med sitt värdegrundsarbete visar att det med demo-
krati och mänskliga rättigheter som utgångspunkt fi nns goda möjligheter att skapa en 
miljö som präglas av generositet och ansvarstagande. En miljö som har stor betydelse 
för elevernas utveckling och lärande och i förlängningen också för ett sammanhållet 
samhälle i stort.
   Det här stödmaterialet riktar sig därför till förskollärare, lärare, förskolechefer, rek-
torer och övrig personal som t ex barnskötare och elevhälsans personal – i förläng-
ningen till alla som arbetar i förskola och skola.
   Stödmaterialet beskriver förskolans och skolans uppdrag att förmedla, förankra och 

   ...och så fi nns det förskolor. När förskolan West Hollywood’s Center for Early 
Education i Los Angeles nyligen fi rade sitt 75-årsjubileum passade man också på 
att fi ra av förskolechefen Reveta Bowers, som gick i pension efter 44 år. Förutom 
god mat och dryck bjöds det på underhållning av 4-åriga förskolebarnet Blue Ivys 
mamma. Mamma, som för övrigt heter Beyoncé, sjöng för alla barnen och för den 
samlade föräldraskaran, och även Blue Ivys pappa Jay Z fanns på plats för att fi ra.

gestalta grundläggande demokratiska värden. Här betonas att det demokratiska uppdraget är ett kommunikativt 
uppdrag. Olika former av samtalsmetoder och verktyg lyfts som exempel på vad ett förhållningssätt utifrån 
värdegrunden kan betyda i praktiken. Materialet innehåller också reportage från några olika verksamheter och 
intervjuer med företrädare för några olika samtalsformer.
   Ladda ned stödmaterialet här:    http://bit.ly/1Aa06Vg


