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   7 april 2017

     För ungefär fyra och ett halvt år sedan bestämde vi oss för att sluta att skicka 
ut FSO-Nytt med ”snigelpost”. Fram till oktober 2012 hade FSO:s kansli med 
oregelbundna mellanrum skrivit ut FSO-Nytt, vikt det och stoppat ned det i ett 
kuvert, klistrat på frimärken och lagt breven i den gula brevlådan på hörnet. 
   Logistiken i såväl produktion som distribution var naturligtvis förlegad och mycket 
kostsam för vår organisation, så när idén kläcktes om att distribuera FSO-Nytt elektroniskt, 
och dessutom göra det regelbundet, gick FSO-kansliet omedelbart från ord till handling. Vid samma
möte beslöts att vi också skulle skulle skapa något helt nytt: FSO-Bladet.
   Vårt första elektroniska FSO-Nytt skickades ut till FSO:s medlemmar (som vi hade mailadress till) bara några 
dagar efter mötet, den 20 oktober 2012, och det första FSO-Bladet kom ut en månad senare. Ansvarig för bägge 
de unika produkterna från FSO blev Christopher Buchholz, i dag informationsansvarig på FSO.
   - Det är otroligt roligt att ha varit med från starten av FSO-Nytt och FSO-Bladet, och att vi i dag fi rar nummer
100 av ”Nyttet” är fantastiskt. Vi har skickat ut det varannan fredag i över fyra år, med undantag för kortare av-
brott för sommarlov och jullov. Det roligaste är naturligtvis alla positiva reaktioner vi får från läsarna av FSO-
Nytt, säger Christopher.
   FSO-Nytt är verkligen ett uppskattat nyhetsbrev, som i dag skickas ut till alla FSO:s medlemmar, samt till en 
lång rad andra läsare, bland annat hela Riksdagens utbildningsutskott och alla FSO:s samarbetspartners.
   - Vi skickar i dag ut FSO-Nytt till ungefär 800 e-mailadresser. Om vi uppskattar att varje prenumerants FSO-
Nytt läses av mellan tre och fyra personer når vi en läsekrets på uppemot eller över 3.000 personer, som varan-
nan fredag får information om vad som händer i den fria förskolevärlden, och som får allt mer information om 
FSO Fria förskolor, säger Christopher.

FSO-Nytts förändring under årens lopp, Till vänster det allra första 
FSO-Nytt från den 20 oktober 2012 och till höger “halvvägsnumret” 50 
från den 16 januari 2015. FSO-Nytt kommer ut ungefär 22 gånger per 
år, varannan fredag med uppehåll endast för sommarlov och jullov.

   - Jag var med på den tiden vi skickade nyhets-
brevet per post och jag minns tydligt ”löpande-
band-principen”, som det innebar. I dag är det 
svårt att ens tänka tanken att skicka information 
via vanlig post. Att vi nu har 100 nummer av 
FSO-Nytt i bagaget är en i det närmaste euforisk 
känsla. Praktiskt har det förstås inneburit massor 
för kansliet. Men jag vet också att det uppskattas 
hos våra medlemmar. Det är många som berättar 
för oss hur ”Nyttet” skrivs ut och sätts upp i tam-
burer, i personalrum och på kontor för att fi nnas 
tillgängligt för alla i verksamheterna. Någon sa 
till mig vid ett tillfälle att ”Varannan fredag är 
bästa dagen för att öppna mailprogrammet efter-
som jag vet att där fi nns information om och för 
oss.” Och det är ju precis det FSO ska vara: Vi 
fi nns till för er, säger Catarina Ranäng, styrelse-
ordförande för FSO Fria förskolor.



Regeringen utreder tillsynen

Utbildning för språkutvecklare i förskolan

   Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över “ansvarsfördelningen 
och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en 
mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra 
till en bättre skola”. Bland frågorna som ska undersökas är om tillsynen av 
de fria förskolorna ska föras över från kommunerna till den statliga Skolin-
spektionen.
   - Det här är ju en fråga som vi har drivit i fl era år. Vi har ju, tillsammans 
med många av våra medlemmar, kunnat konstatera att den kommunala till-
synen ofta är behäftad med godtycklighet och ibland ren inkompetens hos 
de personer som utför tillsynen, och att beslut och beslutsunderlag kring 
de fria förskolorna ofta är bristfälliga och ibland rent lagstridiga. Därför är 
det mycket glädjande att konstatera att regeringen har uppmärksammat just 
dessa problem och vill att en särskild utredare ska se över om ansvaret för 

FSO:s vd Mimmi von Troil.

tillsynen ska tas över av Skolinspektionen så att vi på det här området – äntligen – får lika villkor  mellan de 
kommunala och de fria förskolorna, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.
   Uppdraget till utredaren ska redovisas senast den 1juni nästa år.

   Nu har huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan till en kostnadsfri ut-
bildning som hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Ansökningstiden är öppen 
fram till den 19 april.
   Observera att detta inte är samma utbildning som för handledare inom Läslyftet!
   Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling samt 
ökad kunskap om normmedvetna arbetssätt i förskolan. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla en eller fl era 
språk-, läs- och skrivutvecklare.
   Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbild-
ningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll. 
   Områden som berörs inom utbildningen är:
   • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
   • Identitet och jämställdhet
   • Systematiskt kvalitetsarbete
   • Att leda samtal
   • Modeller för skolutveckling
   
   Målgrupp:
   1.Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan som har, eller kommer att ha, 
hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå.
   2.Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion som har, eller kommer att ha, en samordnande 
roll för fl era förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

   Språk-, läs- och skrivutvecklaren:
   • är legitimerad förskollärare/har förskollärarexamen,
   • har minst fyra års erfarenhet av undervisning,
   • har stort intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
   • strävar efter att, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen, medvetet och 
systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling,
   • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande.

   För mer information och anmälan, gå till Skolverkets hemsida: http://bit.ly/2o2XOv2.



Låt barnen vara med i köket

Missa inte FSO:s viktiga utbildning!
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

– Nya regler för personuppgiftsbehandling

   Att låta barnen vara med i köket kan vara både läro-
rikt och roligt. Det fi nns ingenting i lagstiftningen som
hindrar att barn deltar i matlagning på förskolor, fritids-
hem eller skolor. Den som bedriver verksamheten be-
stämmer själv om köket ska tas tillvara  som en peda-
gogisk resurs.
   Att involvera köket i den pedagogiska verksamheten 
är ett sätt att ge barnen kunskap om olika livsmedel och 
matlagning. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära 
barnen enkla hygienregler, exempelvis att det är viktigt 
att tvätta händerna.
   Detta är viktigt att tänka på vid barns medverkan i 
köket:
   • Ta fram enkla rutiner som är anpassade för just er verksamhet, exempelvis kring handtvätt, kläder, råvaru-
hantering och förvaring. Se till att alla i köket följer rutinerna och även förstår vilka risker som fi nns med den 
mat de lagar och hur riskerna kan undvikas.
   • Se till att en vuxen fi nns med för hjälp och stöd.
   • Låt hygien och säkerhet bli en naturlig del av matlagningen, tillsammans med andra aspekter av måltidskva-
litet såsom smak, näringsriktighet och hållbarhet.
   (Livsmedelsverket)

Bild: Livsmedelsverket

   När EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i maj nästa år riskerar den som inte skyddar personuppgif-
ter på ett lämpligt sätt mycket höga böter, upp till 4 procent av omsättningen - och det gäller också fria försko-
lor! Ett bristfälligt skyddat dokument, som medför att någons personliga integritet kränks, kan leda till hundra-
tusentals kronor i straffavgifter för en drabbad förskola, något som man naturligtvis inte har råd med.
   Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

   • Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
   • Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicies.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
   eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet. 

   FSO erbjuder därför en ny och unik utbildning om den nya dataskyddsförordningen. Utbildningen hålls på tre 
platser under våren under ledning av advokaten och integritetsexperten Lars B Melin.

   Fredag 19 maj kl 10-14 i Göteborg   - sista anmälningsdag 12 april
   Tisdag 23 maj kl 10-14 i Stockholm   - sista anmälningsdag 12 april
   Måndag 12 juni kl 10-14 i Malmö   - sista anmälningsdag 4 maj

   Pris 2.295 kronor + moms inklusive lunch. Anmälan via särskilt formulär på FSO:s hemsida, www.ffso.se.



59.000 barn i pedagogisk vårstädning

Förskolekurser i kommunen

Nästa FSO-Nytt kommer den 21 april!

   Nu i april ger sig 59.000 göteborgska skol- 
och förskolebarn ut på skräpjakt.
   - Vi vinner alla på att utbilda våra barn att ta 
hand om Göteborg, säger projektledaren Ma-
thias Stenback på Trygg, vacker stad.
   Att skol- och förskolebarn gör vårfi nt på stan i 
april är en gammal tradition i Göteborg. Föru-
tom att hålla rent är satsningen också tänkt som 
ett pedagogiskt inslag i barnens undervisning, 
där de får lära sig om miljö, återvinning och 
hållbarhet. 
   - Klasserna och grupperna som deltar har 
undervisning och samtal om nedskräpning, 
och ger sig sedan ut och avslutar det praktiskt 
genom att städa. Det praktiska inslaget gör att 

   Öka din kompetens inom viktiga områden. Gör det tillsammans med dina kollegor. Kurserna anordnas i kom-
munen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar ett av de 
lärosäten som Skolverket valt ut och kommer överens om ett upplägg.

   Därför ska du delta
   • Öka din kompetens inom viktiga områden
   • Lär tillsammans med kollegor lokalt i kommunen
   • Använd det du lär dig direkt i din förskolevardag
   Varför
   Det gemensamma syftet med kurserna är att ge bättre förutsättningar för att nå målen i förskolans läroplan.
   Vem
   Det fi nns kurser för förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Kommunala 
och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans. För att delta ska du vara anställd i för-
skolan.
   Vad
   Kurser inom olika områden på 7,5 högskolepoäng. De består av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier, 
samt verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.
   Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på 
det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En kurs fi nns i naturvetenskap och teknik, samt en med 
inriktning fl erspråkighet och interkulturell kompetens.
   Var
   Studierna genomförs på distans och med några kursdagar lokalt i kommunen efter en överenskommelse med 
ett universitet eller en högskola.

   För mer information och anmälan, gå till Skolverkets hemsida via denna länk:  http://bit.ly/2o5tvEX

kunskaperna fastnar bättre, så det fi nns många vinster med projektet, säger Mathias Stenback.
   Totalt deltar runt 59.000 barn i 530 grupper och klasser på både kommunala och privata skolor och förskolor. 
Skolorna väljer själva om de vill delta, förutom i stadsdelen Angered där stadsdelspolitikerna har beslutat att 
samtliga kommunala skolor och förskolor ska vara med.
   (Vårt Göteborg)

Bild: Maria Börgeson, Vårt Göteborg


