
Över 10.000 läsare!

Föreslår stopp för alla nya familjedaghem

Kommer din anställning att upphöra eller fi nns det risk för det?

   26 juni 2020

   Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson vill se ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg, det som 
tidigare kallades familjedaghem.
   - Många barn i pedagogisk omsorg får inte tillgång till svenska språket under hela sin vistelsetid. Det är väl-
digt allvarligt, säger hon.
   Eskilsson har utrett pedagogisk omsorg och sett fl era skräckexempel från tillsynsmyndigheterna. Det handlar 
om gryningsraider där man upptäckt att ingen omsorg bedrivs. Man har kommit till lägenheter med ensamma 
barn utan någon vuxen. Man har upptäckt att pengar gått till kriminell verksamhet.
   - Jag hade hört en hel del, men det var ändå värre än jag hört innan, säger Linda Eskilsson.
   I fallet med de ensamma barnen var lagstiftningen så otydlig att man inte ens då kunde dra in bidraget för den 
pedagogiska omsorgen.
   Utredningen har också ställt frågor till lärare i förskoleklass om barn från pedagogisk omsorg är lika väl för-
beredda som barn från förskola. Det har då kommit fram att barn från pedagogisk omsorg generellt har sämre 
svensk- och matematikkunskaper.
   - Det tycker jag är skrämmande.
   Linda Eskilsson kommer med två åtgärdspaket. Det ena innebär omfattande regleringar med högre krav på 
personalen, registerkontroll och reglering av konfessionella inslag, alltså där utbildningen präglas av religiösa 
inslag. Men hon förordar det andra av de två åtgärdspaketen och det innebär ett etableringsstopp för pedagogisk 
omsorg i sin helhet, såväl privat som kommunal.
   - Pedagogisk omsorg har spelat ut sin roll som barnomsorgsroll i Sverige. Det har kommit för långt bort från 
förskolan. 
   (Kommunalarbetaren)

   Även du som är tidsbegränsat anställd kan få stöd av TRS.
   Ladda ned information från Trygghetsrådet TRS här: https://www.fso.se/trs.html

   Förslaget om etableringsstopp av pedagogisk omsorg fördöms av FSO, branschorga-
nisation för fristående förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.
   - Pedagogisk omsorg är ett viktigt inslag i omsorgen om våra minsta medborgare och
uppskattas av många föräldrar som ett alternativ till de traditionella förskolorna. Mind-
re barngrupper och färre vuxna bidrar till en stor trygghet hos barnen i den pedagogis-
ka omsorgen, till skillnad mot de jättelika barnfabriker som nu byggs i allt fl er kommu-
ner. FSO är naturligtvis för att tillsyn görs och att man stoppar uppenbara missförhål-

landen, men att därifrån förbjuda en hel verksamhetsform och en hel yrkeskår för att några få begår fel är helt
oacceptabelt. Vi har bland våra medlemmar många fantastiska dagbarnvårdare, som i sina egna bostäder tar 
emot bostadsområdets barn på ett minst lika bra sätt som de bästa förskolorna, säger FSO:s vd Mimmi von 
Troil. 
   - Förslaget andas kollektiv bestraffning, vilket enligt svensk lag är förbjudet. Regeringen måste omedelbart 
stoppa utredningens förslag om att förbjuda nyetableringar av pedagogisk omsorg, säger Mimmi von Troil.



”Fler förskolor och dagbarnvårdare har
koppling till kriminalitet och extremism”

Gick till jobbet på förskolan med covid-19 – polisanmäls

Förskola stängs efter misstänkt extremismkoppling

   Fler förskolor i Göteborg men även föreningar och enskilda som bedriver pedagogisk omsorg, ”dagbarnvår-
dare”, har kopplingar till kriminalitet och våldsbejakande extremism. Det misstänker Socialdemokraterna och 
begär att en särskild arbetsgrupp snabbt får i uppdrag att göra en kartläggning.
   - Vi får indikationer på att förvaltningen i dag inte hinner kontrollera dem som söker ordentligt. Hela det 
marknadsliberala konceptet bygger ju på att säkra kvaliteten genom uppföljning. När det brister blir det jätteall-
varligt, anser Viktoria Tryggvadottir Rolka (S).
   Hon är kommunalråd med skolfrågor på sin lott och säger till DN att partiet Demokraterna stödjer kravet och 
att hon hoppas att samtliga partier är med på ett gemensamt beslut i kommunstyrelsen redan nästa vecka. Hon  
anser att ”det här behöver komma igång skyndsamt”.
   - Det viktiga nu är att alla berörda förvaltningar börjar kartlägga gemensamt, att man lägger ett pussel. Vi ser 
att här fi nns välfärdskapitalister med extrema kopplingar som ofta driver fl era typer av verksamheter. Lägger 
man ihop det pusslet, så inser man att det är helt oacceptabelt att skolan och förskolan blir en plats för religiös 
indoktrinering eller en plats för kriminella att hitta sitt levebröd.
   26 februari i år fattade förskolenämnden i Göteborg det uppmärksammande beslutet att dra in tillståndet, 
”tillfälligt verksamhetsförbud”, för en förskola med ett 70-tal barn i stadsdelen Angered. Orsaken var uppgifter 
från Ekobrottsmyndigheten som visade på ägarkopplingar till personer som Säpo och regeringen anser utgör ett 
säkerhetshot. Därutöver upplevde förvaltningen att det fanns brister i barnomsorgen.
   Nu befarar alltså Socialdemokraterna att även andra fristående förskolor men även pedagogisk omsorg, ”dag-
barnvårdare”, drivs av personer som inte är lämpliga.
   (Dagens Nyheter)

   Skövde kommun har lämnat in en polisanmälan mot en medarbetare som medvetet har gått till arbetet trots 
att personen har haft konstaterad covid-19. Personen kommer inte att fortsätta sin anställning i kommunen. Det 
skriver kommunens HR-chef Sofi a Myrman i ett pressmeddelande.
   Covid-19 är klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket innebär att man har ett ansvar att
inte medvetet utsätta andra personer för risk att bli smittade. Enligt smittskyddslagen måste den som har en 
smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta. Det betyder att man under den period 
man kan vara smittsam ska undvika att träffa andra människor än de som bor i det egna hushållet.
   - Vi har blivit uppmärksammade på att en medarbetare inom förskolan medvetet har gått till jobbet med en 
konstaterad smitta vilket är en brottslig handling, säger Sofi a Myrman. Vi ser allvarligt på det här och det behö-
ver utredas av polis. Brott mot lagen kan vi inte tolerera.
   Personal inom den berörda verksamheten och vårdnadshavare har under förmiddagen informerats om det in-
träffade i samråd med smittskyddet. Enligt smittskyddslagen ska en smittspårning genomföras för att minska 
spridningen av sjukdomen och för att de som kanske har blivit smittade ska kunna testa sig och få behandling 
om de behöver.
   - Vi kan inte under några omständigheter acceptera att man begår den här typen av handlingar inom våra 
verksamheter. Nu är det upp till polisen att utreda frågan och se var det landar, säger Sofi a Myrman.

   En fristående förskola i de nordöstra delarna av Göteborg stängdes i våras tillfälligt efter att de ska ha fört 
över pengar till en misstänkt islamistisk organisation. Nu meddelar förskolenämnden i Göteborg att förskolan 
stängs permanent. ”Förskoleförvaltningen har upptäckt fl era allvarliga brister i verksamheten samt att försko-
lan står under påverkan av personer med nära kopplingar till våldsbejakande extremism”, skrev Göteborgs 
stad i ett pressmeddelande i våras.
   - Huvudmannen har presenterat en rad olika åtgärder, men de är inte tillräckliga för att de ska få tillbaka till-
ståndet att bedriva verksamheten. De har också presenterat en ny ägare i enlighet med ett av förelägganden, 
men denne har inte bedömts som lämplig efter prövning, säger förskoledirektör Elisabet Nord.
   (Expressen)



Språkförskoleföreningen sågar nedläggning av språkförskolor

FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

   Antalet språkförskolor, som hjälper barn som har svårt med tal och språk, minskar i landet enligt Språkförsko-
leföreningen. Att Region Kronoberg i stället vill hjälpa barnen i vanliga grupper sågas av Kerstin Eires, ordfö-
rande i Språkförskoleföreningen.
   - Barn blir av med sitt stöd, det är fruktansvärt tragiskt. De barn som vi får till oss är generellt ganska stukade 
i sitt självförtroende. De hänger inte på den vanliga förskolan och ingen väntar på dem. De har ofta slutat att 
kommunicera, säger hon.
   För 15 år sedan fanns 34 språkförskolor i landet, uppdelat på 26 orter. I dag är de 28 avdelningar på 21 orter, 
enligt Språkförskoleföreningen. I Småland fi nns en enda kvar – i Ljungby.
   - Tyvärr är det en trend att man minskar på alla specialförskolor. Många språkförskolor försvunnit och några 
har tillkommit, men den överskuggande trenden för oss är att de minskar, säger Kerstin Eires.
   (SVT Nyheter Småland)

   FSO har uppgraderat sin befattningsutbildning för rektorer i förskolan. Utbildningen, som startar i januari 
2021, syftar till lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till 
att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning 
mot strävansmålen i läroplanen för förskolan.
   Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna:
   - planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen kontinuerligt och systematiskt
   - ansvara för att alla barn får en likvärdig och rättssäker utbildning – det kompensatoriska uppdraget.
   - verka för ökad måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå
   - ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas
   - utforma utbildningen så att förskollärare ges förutsättning för undervisning samtidigt som arbetslaget som 
helhet ges stöd i sitt arbete
   Deltagarna ska även ha mycket god kännedom om:
   - det systematiska kvalitetsarbetet, dess planering, genomförande, pedagogisk dokumentation och betydelsen 
av dessa för verksamhetsutvecklingen
   - vilka krav skollagen ställer kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering samt vilket ansvar 
som åligger rektor
   - systematiskt arbetsmiljöarbete i förskolan – krav och ansvar
   - systematiskt säkerhetsarbete i förskolan genom risk- och sårbarhetsanalys
   - rutiner vid utrymning, inrymning samt krishantering
   - vikten av att bygga goda relationer och god kommunikation, ledarskap, samtalsteknik och konfl ikthantering.

   Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan genomförs i sex moduler, utbildningstillfällen, med start i 
januari 2021. Avslutning och diplomering sker i september.

   Genomförande:
   Modul 1 21-22 januari 2021   Modul 2 18-19 februari 2021
   Inledning och Rollen som chef   Skoljuridik
   Modul 3 25-26 mars 2021    Modul 4 20-21 maj 2021
   Skoljuridik och Uppdrag rektor   Mål- och resultatstyrning och Barn i behov av särskilt stöd
   Modul 5 26-27 augusti 2021   Modul 6 23-24 september 2021
   Syst. arbetsmiljöarbete och Arbetsgivaransvar Systematiskt säkerhetsarbete

   - Vi kan nu presentera en ny upplaga av vår befattningsutbildning för rektorer i förskolan som har genomgått 
en teoretisk och praktisk tillväxt. Utbildningen bygger på det vi ser är medlemmarnas behov och kravet på rek-
torns uppdragsmedvetenhet. Utbildningen har fått ett lyft i att litteratur, teori, evidens och förståelse har fått 
centrala platser genom hela utbildningen, säger Ulrika Abraham, utbildningsansvarig på FSO.
   Läs mer här:  https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html



Tillit viktigt när barn ska berätta om våld i hemmet

Kurs i skoljuridik - nu öppen för alla!

Digitala FSO-kurser

   Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen vid Lin-
néuniversitetet fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för 
att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska 
göra den än mer lättillgänglig.
   - Det är barn som fått komma till tals, och de berättar bland annat om hur det blir för dem när de avslöjar för-
älders våld mot dem. Där är skola och förskola en viktig aktör att hjälpa barnen vidare. Behovet av trygga och 
tillitsfulla vuxna framkommer tydligt i barnens berättelser, berättar Johanna Thulin.
   Sedan 2007 används i Sverige en behandlingsmetod för våldsutsatta barn och deras familjer som heter KIBB 
(Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel). Johanna Thulin har i sitt avhandlingsarbete studerat och
utvärderat hur väl denna metod fungerar. Hennes resultat visar att KIBB kan minska föräldrarnas våld mot bar-
nen samtidigt som barnens välbefi nnande ökar.
   - Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom, till exempel ångest, depres-
sion, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.
   - Barnen beskriver också att personal i skolan är särskilt viktiga när de ska berätta om våldet. Själva avslöjan-
det är en process med fl era överväganden. Oftast valde barnen att avslöja för någon personal i skolan, som till 
exempel en lärare eller skolkuratorn. Barnen beskrev att det var viktigt att ha förtroende för den person de valde 
att berätta för, förklarar Johanna Thulin och fortsätter:
   - Tillit är viktigt vid avslöjandet och det är också en viktig komponent i behandling och möjligheten att skapa 
förtroendefulla relationer där barnet känner att deras ord är viktiga.
   Boken kan laddas ned kostnadsfritt. Målsättningen är att intresserade inom skola, förskola och socialtjänst 
med fl era tar del av den.
   Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fi nansierat arbetet med översättning och omarbetning av boken som fi nns 
för gratis nedladdning här:  http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/prata-om-valdet/

   Nu erbjuder FSO dig en unik möjlighet att under två dagar få en rejäl genomgång av skoljuridik, hur den på-
verkar din vardag och din verksamhet i förskolan. Kursen var tidigare avsedd för rektorer som diplomerades i 
FSO:s befattningsutbildning för förskolechefer 2017-2019, men är nu öppen för alla.
   Utbildningen omfattar två heldagar i Göteborg och leds av Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och lärare i 
skoljuridik på det statliga rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.
   Datum: 7 och 8 september 2020.
   Pris: 5.600 kronor plus moms per person för medlemmar i FSO och Arbetsgivaralliansen. 6.900 kronor plus 
moms per person för övriga.
   För mer information:  https://www.fso.se/Skoljuridik.html

Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller någon 
annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!
Maila till info@fso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.fso.se.

   FSO kan nu erbjuda kursen Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar som digital videokonferens. 
Efter att du har bokat kurs och datum som vanligt kopplar vi upp oss via en digital applikation med vår kursle-
dare och din förskola. Kostnaden för kursen är densamma som för den “vanliga” kursen, förutom att du natur-
ligtvis slipper betala för reskostnader för FSO:s kursledare.
   Vi planerar att även andra av våra kurser ska kunna beställas som digitala videokonferenser, och har du egna 
förslag på kurser som du tror att din förskola skulle kunna ha nytta av på detta sätt är du mycket välkommen att 
höra av dig till utbildning@fso.se.
   Du kan läsa mer om Huvudmannaansvaret, skollagen och styrelseansvar på vår hemsida:
   https://www.fso.se/Huvudmannaansvaret-skollagenochstyrelseansvar.html



Sommarbrev till FSO:s medlemmar
Vi lever alla i ett nytt ”normaltillstånd” som innebär handtvätt, social distansering och begränsningar i det som 
vi tidigare ansåg självklart. Coronapandemin påverkar oss alla, både människor och organisationer. I dag har vi
över 5000 döda, de allra fl esta är våra äldre, de personer som vi skulle skydda. Antalet förlorade nära och kära 
känns så svårt att greppa. För att jämföra har Sverige sedan 1956 förlorat 82 personer i strider eller under freds-
bevarande insatser. Under hela 2019 omkom 223 personer på våra svenska vägar. Men vi har förlorat över 5000 
personer till covid-19 under bara några månader. För att hedra minnet av och visa respekt för alla dessa männi-
skor vi har förlorat i striden mot pandemin är det viktigt att vi fortsätter att skydda oss själva. På så sätt skyddar 
vi varandra. 

Nu närmar sig sommarlov och semester. Efter att ha varit begränsade, arbetat hemifrån större delen av våren 
eller ha varit länge hemma från förskolan på grund av snuva så längtar vi ut. Ut till stränder, sol, bad, sand mel-
lan tårna och sköna ängar att springa på. Vi längtar till ljumma kvällar, grillning, lätt sommarregn, trä smultron
på strå och solvarma jordgubbar med halvsmält vaniljglass. Det är nu det är viktigt att komma ihåg att på sam-
ma sätt som vi smörjer solskyddskräm eller använder myggstift för att skydda oss, måste vi fortsätt att tvätta 
händerna och använda social distansering. Det är ett rimligt krav ställt mot riskerna som våra äldre löper. För 
mig är det självklart att vi gör allt för att skydda den generation som byggde vår välfärd.

FSO har också fått ett nytt ”normaltillstånd” och på kansliet har vi fått ändra, fl ytta, göra om och förändra. Men 
så är vi både som människor och organisationer, vi anpassar oss. Det har varit nästan rusningstrafi k på FSO:s 
hemsida där vi samlade all information om corona, checklistor, mallar och rekommendationer. På kansliet har 
vi gjort om och erbjuder utbildningar och kurser digitalt, vi har fått fl ytta FSO-dagen och en del kurser har vi 
fått skjuta på. Jag är oerhört stolt över mina medarbetare som utan minsta tvekan har tänkt nytt och utmanat 
sig själva för att hela tiden kunna ge dig som medlem den bästa hjälpen. FSO-kansliets arbete och förändrings-
benägenhet under, i vissa fall, väldigt stressade situationer visar att vi är uthålliga och uppfi nningsrika. Alla 
bravo-rop, alla tack och uppmuntrande mail och sms som vi har fått från dig som medlem värmer. Då känns det 
verkligen att vi har gjort rätt, vi hör ihop, vi är en familj. 

Men det är inte bara corona som påverkar vår vardag och vår framtid. I 25 år har FSO tjänat sina medlemmar 
och nu är det dags att ta nästa steg på vägen för att göra våra röster starkare. Författaren Sir Arthur Quiller-
Couch myntade 1916 begreppet ”Kill your darlings”. Det handlar om att våga förändra (eller ta bort) något som
författaren gillar men som kanske inte för berättelsen framåt. För FSO:s del innebär det att vi tar klivet från en
stark, sammanhållen men smal organisation till något nytt, där vi bygger en ny familj. Genom att vara medgrun-
dare till IV – Idéburen välfärd försäkrar vi oss om att frågor som handlar om våra minsta medborgares vardag 
på idéburna förskolor står fortsatt högt på den nationella agendan. Genom att skapa ett nytt sammanhang med 
vänner som delar vår värdegrund blir vi starkare. Precis som med coronapandemin måste vi våga utmana oss 
själva och tänka nytt. Med pandemin handlar det om att skydda våra äldre och varandra. Med grundandet av IV 
handlar det om att skydda FSO:s medlemmar och våra idéburna vänner. Vi är alltid starkare tillsammans.

Mina medarbetare och jag vill framföra vårt ödmjuka tack för allt förtroende du som medlem visar oss. Vi ser 
fram emot att fortsätta att tjäna våra medlemmar, i en större gemenskap.

Jag önskar er alla en skön och vilsam sommar. 

Håll ihop. Håll avstånd. Och tvätta händerna.

Göteborg 17 juni 2020

 
Mimmi von Troil, vd FSO



Nästa FSO-Nytt kommer den 7 augusti!

GLAD SOMMAR!

Frukostsamtal i förskolan

önskar FSO-kansliet

Nybyggd förskola utsatt för sabotage

Du ska inte tro det blir sommar,
ifall inte nån sätter fart

på sommarn och gör lite somrigt,
då kommer blommorna snart.

Jag gör så att blommorna blommar,
jag gör hela kohagen grön,

och nu så har sommaren kommit,
för jag har just tagit bort snön.

Jag gör mycket vatten i bäcken,
så där så det hoppar och far.

Jag gör fullt med svalor som fl yger
och myggor som svalorna tar.

Jag gör löven nya på träden
och små fågelbon här och där.

Jag gör himlen vacker om kvällen,
för jag gör den alldeles skär.

Och smultron det gör jag åt barna,
för det tycker jag dom kan få,

och andra små roliga saker
som passar när barnen är små.

Och jag gör så roliga ställen,
där barna kan springa omkring,
då blir barna fulla med sommar
och bena blir fulla med spring.

Astrid Lindgren/Georg Riedel

https://sv.vecteezy.com/

(FSO:s kansli är stängt för sommarlov 29 juni - 4 augusti)

   Förtroligt samtal över frukost i förskolan Verbala Stigar i Årsta nyligen.
   Barn:  - Tur att min mamma inte är här på förskolan för då kan jag torka snoret i tröjan.
   Pedagog:  - Vad skulle hon säga om hon var här?
   Barn:  - Det är hon inte och det är vår hemlighet.

   En helt nybyggd förskola i Dalsjöfors har förstörts bara två månader efter att barn och personal fl yttade in. 
När förskolans städerska öppnade i måndags i förra veckan var lokalerna helt översvämmade av vatten.
   - Det var vatten över hela golvet och det forsade vatten från taket. Det är jättejättetråkigt. Vi är helt bedröva-
de, säger förskolans rektor Madelein Emanuelsson till GT.
   Det visade sig att någon under helgen hade dragit upp en vattenslang på taket och stuckit ned slangen i venti-
lationen. Händelsen är polisanmäld och utreds som skadegörelse alternativt grov skadegörelse.
   - Det är omfattande skador. Vi vet inte hur länge det har runnit vatten. Ingen har ju varit där i helgen, säger 
Jörgen Lindén, stationsbefäl vid polisen i Borås till GT.


