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Till FSO-familjens 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 flesta 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 
fredsbevarande 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 
människor 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 
mellan 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 samma 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, flytta, göra om och förändra. Men 
så är vi både som människor och organisationer, vi anpassar oss. Det har varit nästan rusningstrafik 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 flytta 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 uppfinningsrika. 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 
medgrundare 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. 
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