Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar
Förvaltningsberättelse
Allmänt om föreningen
Föreningen Värdefulla Barn och Ungdomar, FVBU är en ideell förening som bildades 1903.
Enligt stadgarna har föreningen till ändamål att tillgodose barn och ungdomars behov av
trygghet, omsorg, respekt och lustfyllt lärande genom att:
- driva förskolor och verka för en kvalitativ och stimulerande utbildning.
- möta utsatta barn och ungdomar i deras livssituation i Sverige och utomlands.
Utbildningen och verksamheten skall vara baserad på en kristen människosyn och värdegrund.
Under 2020 var det 83 medlemmar i föreningen.
Huvudstyrelsen och Director sammanträder på kallelse av ordförande. Director är föredragande i
huvudstyrelsen utan att vara ledamot. Styrelsen sammanträdde och protokollförde 8 möten under
2020. FVBU:s huvudstyrelse består av följande:
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Föreningens verksamhet
2020 har FVBU verkat för föreningens ändamål genom att;
I Sverige vara huvudman för elva förskolor med kristen profil och ett starkt miljöarbete.
Föreningen har övertagit två förskolor, Lindängen i Södertälje från den 1 juli 2020 och Klippan i
Bodafors från 1 november 2020. Den utökade avdelningen på befintliga Hultgårdens förskola
stod klar att ta emot sina första barn i augusti 2020. Under året har förskolorna fortsatt att arbeta
och utveckla det digitala systematiska kvalitetsarbetet, vilket innebär att varje förskola följer
samma dokument i vilka de sätter upp mål och följer upp samt analyserar utbildningen. Alla
rektorer har setts digitalt en eftermiddag i veckan för att följa upp de mål vi har jobbat med och
för att tillsammans fortsätta utveckla FVBUs förskolor. Styrelsen, rektorer och kontorets
personal träffades i januari 2020 för att fortsätta samtalet kring förväntningar och utveckling
framåt samt samtal kring FVBUs värdeord. Under rådande omständigheter med smittspridning
av Covid-19 har föreningen inte anordnat någon gemensam utbildningsdag för all personal,
vilken var planerad att hållas i Norrköping maj 2020. Däremot anordnade föreningen digitala
resultatdialoger då pedagoger från förskolorna, rektorer, director och representant från
huvudmannen deltog för att samtala kring mål och resultat som uppnåtts för läsåret, vilka hölls i
juni 2020. Föreningen har under 2020 tre rektorer som går den statliga rektorsutbildningen, en
plan finns för att alla rektorer inom FVBU skall påbörja utbildningen inom de närmsta åren.
Inom hela föreningen har verksamheterna arbetat mycket med att ta fram riskbedömningar och
krisplanering kring situationen med Covid-19. Under våren 2020 ställde våra förskolor om till
mer utevistelse och i hela föreningen upparbetade vi nya rutiner kring hygien och städning.
Personalbortfallet har varit stort inom våra förskolor vilket gjort att vi fått stora vikariekostnader.
Däremot har vi haft alla våra verksamheter öppna under hela pandemiåret 2020 och kunnat
erbjuda alla barn inom FVBUs förskolor omsorg och utbildning.
Styrelsen tog beslutet inför höstterminen 2020 att förskolorna skulle utveckla arbetet med
tillgängliga lärmiljöer. Arbetet har sakteliga tagit form under hösten 2020 men fortsätts att arbeta
med under 2021. Arbetet med att utveckla FVBUs likabehandlingsarbete har fortgått under 2020
med de mallar som togs fram under 2019, detsamma gäller för arbetsmiljöarbetet som också
fortgått utifrån den arbetsmiljöhandbok som togs fram under 2019. Under 2020 har kockarna
inom våra förskolor ingått i nätverk för att bland annat utveckla FVBUs matpolicy.
Den organisationsförändring som styrelsen för FVBU beslutade om under 2019, vilken innebär
att varje rektor får utökad tjänst som rektor för att i förlängningen öka förutsättningar för att leda
den pedagogiska utvecklingen och möjliggöra ett fullt medarbetaransvar på varje förskola, har
fortgått under 2020. Arbetet fortsätter under 2021 där ytterligare en förskola startas i januari 2021
vilket innebär att 5 rektorer av 7 har minst 2 förskolor att ansvara över.
Arbetet utomlands
I Sierra Leone har föreningen fortsatt att erbjuda boende för två av våra tidigare barnbybarn som
vi har fortsatt omsorg för i Freetown, John och Joseph. På samma adress har vi en
förskoleverksamhet för barn i Freetown. Vi har anordnat ”FVBU klubbar” som erbjuder
stödundervisning och skolmaterial i Freetown och ett antal andra byar. Tyvärr har förskolan på
Cantonment Road varit stängd under delar av 2020 då landet har haft lock down för att förhindra
smittspridning.
Styrelsen för FVBU har beslutat att bygga en förskola och skola samt lärarbostäder i området Pa

Lokko, där FVBU tidigare hade sin barnby. Arbetet har kommit långt, där brunn och
vaktmästarbostad byggdes 2019 medan förskolan, lärarbostäder och ett vattentorn samt boende
för John och Joseph har färdigställts under 2020. Förskolan stod klar att ta emot de första barnen
i januari 2021. Förflyttningen av förskolan och personalen gjordes i slutet av 2020 vilket innebär
att John och Joseph och lärarna numera bor på Pa Lokko. Under 2021 kommer arbetet på Pa
Lokko att fortgå med bland annat gården runt förskolan och att bygga en mur runt området
därefter kommer bygget av skola att påbörjas.
Verksamheten på Cantonment Road har därmed avslutats och barnen har haft en avslutning och
mottagit diplom. Huset hållet på att tömmas med saker som skall till Pa Lokko, därefter är planen
att hyra ut huset, än finns ingen intressent för det. På grund av rådande läge med pandemi har
ingen från FVBU haft möjlighet att under 2020 vara nere i Sierra Leone. Planeringen var att
komma ner under hösten 2020, men resan har flyttats fram till våren 2021, det är dock oklart om
en resa kan göras då.
I Litauen har FVBU stöttat aktiviteter och inköp av julklappar till pojkfängelset i Kaunas. Walla
Carlsson har köpt in och förmedlat julklapparna, som trots pandemi lyckades förmedlas till
pojkarna.
Föreningens årsmöte hölls den 16 maj i Gränna. Möjlighet fanns även att delta digitalt.
Förändringar inom förskolorna
Förändringar som är på gång:
FVBU startar per 1 januari 2021 ytterligare en förskola i Östersund, Förskolan Emanuel Frösön.
Förskolan kommer ingå i samma rektorsområde som befintliga Förskolan Emanuel Östersund
och har således samma rektor. Förskolan kommer ha kapacitet för ca 35 barn.
FVBU har även planer på att utöka befintliga Solglimtens förskola i Kristinehamn med ytterligare
en avdelning. Lokaler i samma hus som förskolan finns idag kan komma att bli aktuella för att
starta upp en avdelning med plats för 20 barn. Det skulle innebära att Solglimten ökar sin
kapacitet från 32 platser till 52. Den nya avdelningen är planerad till att starta augusti 2021.
FVBU har inlett samtal med Pingstkyrkan i Linköping där planer finns på att öppna upp en ny
förskola i deras lokaler i Cupolen. Planerad start är satt till augusti 2022.
Huvudkontoret i Norrköping
På kontoret i Norrköping har en nyrekrytering under året skett, löneadministratören Hanna
Narveby. På huvudkontoret arbetar förutom Hanna även Christina Lidman, redovisningsekonom
och Jenny Bennheden Carpvik, kommunikatör samt Therése Wallén, Director.
Svensk insamlingskontroll 90 04 13-6
Från svensk Insamlingskontrolls hemsida (www.insamlingskontroll.se) ”Endast de ideella
föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk
Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos Plus Girot eller
Bankgirot. 90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella
föreningar och trossamfund som vi godkänt. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att

insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga
kostnader.”
Insamlingen via vårt 90 konto redovisas till och kontrolleras av SI.
Stipendier, anslag och investeringar
Under 2020 har FVBU via våra fonder utbetalat 50.000:- till Giving People att förmedla i Malmö
ur Einar Lomanders fond, att använda för barn och ungas fritidsaktivitet och mat till behövande
familjer. 50.000:- har utbetalts till Giving People att förmedla i Östergötland ur Stangenbergs
fond, att använda för barn och ungas fritidsaktiviteter och mat till behövande familjer. Ytterligare
5000:- har utbetalats till ensamstående förälder ur Antons Odéns fond.
Private Banking på Nordea, ger oss ekonomisk rådgivning och hjälper oss att förvalta
föreningens kapital, aktier och värdepapper enligt den placeringspolicy som styrelsen
kontinuerligt reviderar. 2019 tecknade föreningen en kapitalförsäkring, där vi har en diskretionär
förvaltning av en del av föreningens kapital. Föreningen undviker att placera medel i
verksamheter som producerar eller säljer: Tobak, alkohol, vapen eller pornografi samt ej heller
inom miljöförstörande verksamhet eller verksamhet som bedriver barnarbete eller
människohandel. Under året har det skett stora skiftningar på de placerade medlen föreningen
har, men sammantaget ökade värdet sett till året som helhet.
Till sist men absolut inte minst vill vi uttrycka ett stort tack till alla våra medarbetare och
gåvogivare!
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut:
Föreningen har fortsatt arbetet i Sierra Leone och området Pa Lokko där gården runt förskolan
skall byggas och sedermera ska även skolan börjas att byggas. Huset föreningen äger på
Cantonment Road skall hyras ut.
Uppstart av en ny förskola är startad per den 1 januari 2021 på Frösön i Östersund. Under början
av 2021 går där 3 barn.
Pandemiläget kan påverka våra verksamheter även under 2021, utvecklingen är oklar men vi kan
räkna med fortsatta höga vikariekostnader under delar av 2021.

