
FSO:s vd invald i KFO:s styrelse

   6 maj 2016

   FSO Fria förskolors vd Mimmi von Troil valdes i dag in i arbetsgi-
varorganisationen KFO:s styrelse vid KFO:s årsstämma på Stockholm 
Waterfront Congress Center.
   - Jag är ödmjukt smickrad över det stora förtroende som har visats 
mig, och jag hoppas att jag kan bidra med goda erfarenheter i styrelsen 
och KFO:s arbete, särskilt nu då den idéburna välfärden står inför stora 
utmaningar, säger Mimmi von Troil.
   KFO:s medlemmar är både små och stora verksamheter inom många 
olika branscher, till exempel personlig assistans, handel, förskola, skola 
och tjänsteföretag. Infl ytande och demokrati är viktiga ledord, liksom 
att vinster återinvesteras i verksamheten eller på annat sätt kommer 
medlemmar, kunder och brukare till godo. Förskoleområdet represen-
terar det tredje största avtalsområdet inom KFO:s avtalsområde. Bara 
områdena personlig assistans och handel är större.

   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 arbetsuppgif-
ter. 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?
   Datum: 26 maj 2016 kl 09.30-17.30.
   Plats:    Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala.
   Pris:      2.495 kr + moms per person. Endast för medlemmar i FSO och KFO.
   Sista anmälningsdag: 12 maj 2016.

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

“Det roligaste på förskolan är att rita! Igår lärde jag mig att rita en tandställning." Jenny, 5 år. 

   - Med tanke på att FSO är den nationella organisationen för idéburna fria förskolor kan det te sig naturligt att 
vi får den här platsen i KFO:s styrelse, säger Mimmi von Troil.
   FSO:s ordförande Catarina Ranäng valdes samtidigt in i KFO:s styrelse som Mimmi von Troils personliga 
ersättare.

Mimmi von Troil, vd för FSO.



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

Svåra frågor  -  Svåra beslutSvåra frågor  -  Svåra beslut

Utmaningen – en fi lm om den sjuka jobbstressen

Få del av utbildning betald

Nästa FSO-Nytt kommer den 20 maj!

   Egentligen borde det vara självklart. Ser vi, eller bara misstänker, att ett barn far illa ska detta anmälas ome-
delbart. 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.

   Barn och deras kroppar är 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.

   En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland 
annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Men vi kan alla vara en del av lös-
ningen och förebygga att ohälsa uppstår på våra arbetsplatser. Därför har Arbetsmiljöverket i samråd med ar-
betsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Före-
skrifterna börjar att gälla från och med den 31 mars 2016.
   Arbetsmiljöverket har också producerat en fl im om den sjuka jobbstressen. Följ denna länk för att se fi lmen:
                                                       https://youtu.be/Y4cIbehTmfY
   Du kan också se fi lmen direkt på Arbetsmiljöverkets hemsida, https://www.av.se.

   Som vi skrev i förra FSO-Nytt kan du nu få en del av FSO:s förskolechefsutbildning betald. Detta efter att 
AFA Försäkring har godkänt FSO Fria förskolor som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning, med sär-
skild inriktning på FSO:s förskolechefsutbildning. Det innebär att privata företag (förskolor) som anlitar FSO 
för denna utbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring för upp 
till tre av de åtta dagarna som utbildningen omfattar. Villkoret är att företaget som köper utbildning måste ha 
minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygg-hetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form 
av stöd för arbetsmiljöutbildning. KFO:s medlemmar har TFA automatiskt genom kollektivavtalet.
   Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning 
för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.
   Så här går det till:
   Du anmäler dig till FSO:s förskolechefsutbildning. Du får därefter en faktura från FSO. Du begär då stöd från 
AFA. Du kan ansöka innan utbildningen är genomförd. Däremot betalas ersättningen ut först i efterhand, efter-
som AFA baserar ersättningen på den faktura som du har fått från utbildningsanordnaren, FSO.


