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Information om FSO-dagen

Regeringen har utsett nytt barn- och elevombud

Förskollärare har en samhällsbärande funktion

  4 september 2020

   Detta är information till dig som har anmält dig till FSO-dagen och/eller Rikskonferensen för rektorer i för-
skolan på hotell Scandic Crown i Göteborg den 29-30 oktober. Ni är många som har hört av er och frågat om 
dagarna kommer att genomföras.
   I skrivande stund planerar vi att genomföra dagen, men det är under förutsättning att Folkhälsomyndigheten/
regeringen lyfter eller förändrar restriktionerna för sammankomster och tillställningar. Regeringen informerade 
vid en presskonferens den 21 augusti att man uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att se över restriktionerna, dels 
för serveringsställen, dels för arrangemang med sittande publik, främst inom kultur- och idrottssektorerna. Inget 
av dessa berör FSO-dagen.
   FSO följer kontinuerligt utvecklingen av covid-19-pandemin och vidtar naturligtvis de åtgärder som krävs för 
att kunna leva upp till de rekommendationer och restriktioner som gäller. FSO för också en dialog med hotell 
Scandic Crown om nödvändiga ändringar för att gällande krav på social distansering ska kunna efterlevas.
   Vi avvaktar fortsatta besked från myndigheterna och kommer att ge er ett defi nitivt besked i mitten/slutet av 
september gällande FSO-dagen och Rikskonferensen.

   Mårten Petersson tillträder den 2 november som nytt Barn- och elevombud (BEO) 
på Skolinspektionen. Mårten har en lärar- och specialpedagogexamen med en bred 
skolerfarenhet.
   - För mig är det viktigt att vi har en trygg skola fri från kränkningar. Och att barn 
och elever har en instans dit de kan vända sig om de upplever att de blir utsatt för 
kräkningar eller mobbing. Min uppgift som BEO kommer vara att bidra till att alla 
elever har en trygg och kränkningsfri skolmiljö. Jag ser även fram emot samverkan 
med både elev- och lärarorganisationerna, då jag tror att det är viktigt med dialog 
om hur vi kan arbeta för att skapa en trygg miljö för alla elever i svensk skola. Jag 
är själv lärare från början och jag tror att min långa erfarenhet från skolans värld 
kommer att vara en tillgång för BEO. Jag har stor förståelse för de utmaningar elever, lärare och rektorer möter 
varje dag, säger Mårten Petersson.
   Mårten Peterson kommer närmast från en tjänst som avdelningschef hos Barnombudsmannen (BO), men har 
tidigare jobbat som utredare och enhetschef på Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

   Ni förskollärare är ju alltid våra vardagshjältar, men numera är ni våra superheroes! Under pandemin blev det 
tydligt att ni har en av de viktigaste samhällsbärande funktionerna. Där stod ni, dag ut och dag in, mitt i stor-
mens öga och tog emot oroliga barn och deras ibland än mer oroliga föräldrar. Ett stort varmt tack till er alla 
från hela mitt hjärta! Det har jag basunerat ut mer än en gång i mina kanaler.
   Det skriver Susanne Kjällander, fi losofi e doktor i didaktik, lektor och förskollärarutbildare vid Stockholms 
universitet, i en artikel i tidningen Förskolan.
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/2FSEkV6



FSO:s nya befattningsutbildning
för rektorer i förskolan

FSO på Instagram

   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 Ledarskap, coachning, kommunikation och samtalsteknik
   Läs mer här:   https://www.fso.se/Rektorsutbildning.html

   Du vet väl om att FSO fi nns på 
Instagram också? Information 
och aktuella och nyttiga tips och 
idéer varje vecka - och hur enkelt 
som helst att hitta: Sök bara på 
fsofamiljen.



Ettåring glömdes bort på förskola i Sundsvall

Lärarförbundet: “Nu kräver vi att staten
tar huvudansvaret för skolan”

Pedagog frias helt från anklagelser om mordbrand

Branschrekommendationer för förskolan

   När mamman kom till förskolan var hennes dotter helt ensam på skolgården – och när de skulle hämta barnets 
kläder i lokalerna gick larmet. Pedagogerna hade glömt bort fl ickan och missat att hon inte hade hämtats.
   - Jag fi nner inga ord, det är fruktansvärt, säger fl ickans mamma.
   Förra torsdagen skulle hon hämta sin drygt ettåriga dotter. När hon gick in på gården på förskolan stod fl ickan 
ensam vid ett staket och tittade på en traktor som höll på att forsla bort grus.
   - Hon kom springande mot mig och var glad. Jag tittade om det fanns någon personal, men såg ingen där, 
berättar mamman.
   I stället bestämde hon sig för att gå in och hämta kläder i förskolans lokaler. Dörren gick att öppna men larmet 
började tjuta. Strax efter kom en pedagog som var på väg att åka hem, men som hade gått tillbaka för att larma 
av och ringa vaktbolaget. Den anställde hade glömt att låsa dörren.
   - Hon var lika chockad som jag. Hon visste inte om att det var ett barn kvar på förskolan, säger mamman.
   Flickans familj har haft ett möte med personalen som bett om ursäkt, efter att de fått reda på att dottern varit 
ensam och bortglömd i ungefär en halvtimme på skolgården.
   - Det är mycket som hade kunnat hända under den tiden, säger mamman.
   Ledningen på förskolan har också utrett händelsen.
   - Det har varit kommunikationsbrist samtidigt som rutinerna vid utcheckningen inte har fungerat. Vi har kart-
lagt händelsen och har nu kvalitetssäkrat våra rutiner. Det som hänt ska inte få hända och vi agerar för att det 
inte ska hända igen. Vi ser allvarligt på händelsen, säger rektorn på förskolan.
   Flickans familj har nu anmält händelsen till Skolinspektionen.
   (Sundsvalls Tidning)

   “Vi har tidigare inte drivit kravet på att återföra huvudansvaret för skolan till staten. Men Sveriges kommuner 
kommer inte klara att fi nansiera skola och utbildning med nuvarande ansvarsfördelning mellan stat och kom-
munsektor. Därför måste nu staten ta huvudansvaret för skolan.”
   Det skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i Dagens Nyheter.
   Läs hela artikeln här:  https://www.dn.se/debatt/nu-kraver-vi-att-staten-tar-huvudansvaret-for-skolan/

   I april och maj brann det vid tre tillfällen på en förskola i Kallhäll. Det brann med kort mellanrum i ett vilo-
rum, en förrådsbyggnad och i ett torkskåp. I juli åtalades en förskollärare som misstänktes ha anlagt bränderna.
   Efter rättegången har tingsrätten nu valt att fria förskolläraren helt från anklagelserna. Hon har själv nekat till 
brott och enligt rätten räcker inte åklagarens bevisning. Tingsrätten skriver i domen att det inte kan uteslutas att
det är någon annan som har startat bränderna. Och vad gäller branden i torkskåpet har försvaret bland annat 
påpekat att någon av barnen på förskolan kan ha tänt på.
   Det fi nns enligt rätten heller ingen teknisk bevisning eller annan bevisning som talar för att det var förskol-
läraren som startade någon av bränderna, och det fi nns inga vittnen som har berättat att de sett henne göra det.
   Kvinnan greps den 3 juni och häktades den 6 juni på sannolika skäl misstänkt för skadegörelse samt två fall 
av mordbrand. Hon har arbetat många år på samma arbetsplats och är sedan tidigare ostraffad.
   (Mitt i Järfälla)

   FSO har tagit fram ett antal rekommendationer för fria förskolor. Som branschföreträdare följer FSO utveck-
lingen i förskolevärlden och uppdaterar rekommendationerna kontinuerligt.
   Du hittar FSO:s branschrekommendationer här: https://www.fso.se/branschrekommendationer.html



Nästa FSO-Nytt kommer den 18 september!

Tidigare dömd sexualbrottsling anställdes på förskola

Vill du kontakta FSO?

   En kommunal förskola i Enköpings kommun anställde nyligen en person som tidigare dömts för grovt sex-
uellt utnyttjande av minderårig. Mannen som i dag är i 50-årsåldern är hemmahörande i Västmanland, och döm-
des 2006 mot sitt nekande till två års fängelse för att ha utnyttjat ett barn sexuellt han var personlig assistent åt.
   - Det jag vill betona är att det inte är en händelse på förskolan som ligger till grund och att vi har avslutat 
personens anställning i kommunen omgående, på grund av förlust av förtroendekapital, säger förskolans rektor 
och tillägger:
   - Detta handlar om händelser långt tillbaka i tiden som inte har med vår förskola att göra och som uppdagats
av en förälder på förskolan. När vi fi ck höra talas om dessa händelser tog vi dem på allvar och agerade så 
snabbt vi kunde.
   Enligt rektorn har reaktionerna från föräldrar och pedagoger varit varierade.
   - Självklart fi nns en oro hos många som vi kommer omhänderta individuellt. Det vi verkligen vill betona är att 
det är tryggt för barnen att vistas på förskolan, säger rektorn.
   Men i ett mejl redogör rektorn för hur det normalt går till i förskolans rekryteringsprocess.
   - Vid rekrytering tar vi alltid referenser från tidigare arbetsplatser. Minst två. Vi genomför djupgående in-
tervju för att kartlägga kandidatens pedagogiska förhållningssätt. Vi har också krav på barnskötarutbildning för 
de tjänster som annonseras. Vid anställningsstart uppvisas också ett utdrag från personens belastningsregister. 
Lagstiftningen gör att personer med domar äldre än 10 år inte syns. Då har man i lagens ögon avtjänat sitt straff, 
säger rektorn.
   Mannen dömdes 2006 i Västmanlands tingsrätt. Domen överklagades sedan till Svea hovrätt som fastställde 
tingsrättens dom. Han avtjänade sitt fängelsestraff mellan 2008 och sommaren 2010. Ganska precis tio år 
senare, alltså när det inte längre syntes i belastningsregistret att mannen var dömd för brottet, fi ck mannen en 
anställning på den aktuella förskolan.
Hade man kunnat göra annorlunda för att kunna upptäcka detta? 
   - Vi har följt kommunens rekryteringsrutin och som jag ser det hade vi inte kunnat göra annorlunda, säger 
Elisabeth Ståhl, verksamhetschef för förskolorna på Enköpings kommun.
   (EnköpingDirekt)

   Har du frågor om...
   ...våra utbildningar?   maila till   utbildning@fso.se
   ...medlemskap?   maila till   medlem@fso.se
   ...FSO-Nytt?    maila till   fsonytt@fso.se
   ...FSO-dagen?   maila till   fsodagen@fso.se
   För övriga frågor maila till info@fso.se

   Fakturaadress:       faktura@fso.se

   Vill du prenumerera på FSO-Nytt? Gå in på  https://www.fso.se/nyhetsbrev.html

   FSO:s växel:   031-309 90 10
   FSO:s postadress:  Box 3082, 400 10 Göteborg


