Särskilt yttrande

§ 82 Rapport om uppföljning av tillsyn förskolan Karlavagnen 2007-10-17
Barn- och utbildningsnämnden fick våren 2007 kännedom om att ledningen på
den enskilda förskolan Karlavagnen inte fullgjorde sina åtaganden dels som
arbetsgivare, dels när det gäller att följa delar av läroplanen för förskolan. De
brister som påtalades framfördes via en skrivelse från personalen på förskolan.
Detta föranledde ett extra tillsynsbesök från förvaltningen. Vid tillsynen listades
ett antal punkter, som skulle åtgärdas.
Vi i den socialdemokratiska gruppen bad om återrapportering vid höstens första
möten, vilket också gavs vid nämndens möte 17 oktober.
Ytterligare tillsynsbesök har gjorts av förvaltningen, varav ett spontanbesök. Det
framkom då, att ledningen tagit tag i problemen och börjat åtgärda de brister som
tidigare framkommit. Enligt en enkät bland personalen var flertalet nu något mera
positivt inställd. Föräldrasynpunkter hade inkommit när det gäller personalomsättningen, men föräldrarna lugnades genom ett informerande föräldramöte.
Förvaltningens bedömning är att förskolans verksamhet inte har skadats ännu av
de påtagliga brister som funnits för förskolans personal. Barngrupperna är relativt
små och personalen sägs göra ett bra arbete.
Vid nämndens senaste möte ställde vi frågan om hur långt missförhållanden kan
få pågå innan den borgerliga majoriteten överväger återkallande av tillstånd att
bedriva förskoleverksamhet. Vi fick beskedet att några sådana överväganden inte
gjorts vid detta fall. Dessutom ser förvaltningen över vilka riktlinjer som ska gälla
för enskilda förskolor och dagbarnvårdare, något som socialdemokraterna begärt
vid tidigare möte i vår.
Vi i den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen biföll godkännande av
granskningen. Men vi hade ett tilläggsyrkande som innebär, att nämnden får en ny
rapportering vid kommande möte i mars 2008, vilket också kommer att ske. De
brister som ska åtgärdas är:
•
•
•
•
•

förskolan ska lägga mer fokus på lärande och utveckling utifrån Lfpö-98
förskolan ska avge kvalitetsredovisning
rektor ska gå upp i 100 % arbetstid
jämställdhetsplan ska färdigställas
rutiner när barn blir sjuka upprättas
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•
•
•
•

personalomsättningen ska minska genom god personalpolitik
ökad andel av utbildade pedagoger ska eftersträvas
utlovat modersmålsstöd ges
bättre information om målen till föräldrar ska ske

Vi socialdemokrater anser att förskolan Karlavagnen har fått flera möjligheter till
att göra förbättringar och ser att en fortsatt vilja från ledningen finns att göra detta.
Därför har vi i detta fall inte yrkat på indragning av tillstånd att bedriva
verksamhet. Vi upplever också att verksamheten ännu inte skadats av det
inträffade, men befarar att så kan ske om inte ledningen fullföljer
förbättringsambitionerna.
Föräldrar som väljer enskilda eller kommunala verksamheter ska kunna känna sig
förvissade om, att de får bra verksamhet för sina barn oavsett vem som driver
förskolan. Om en kommunal förskola har brister, ser kommunen till att rätta till
bristerna genom t ex att byta ledning. Däremot när det gäller de enskilda
enheterna är den enda möjligheten då att återkalla tillstånd att bedriva verksamhet.
Detta måste också verkställas, om oacceptabla brister finns på en förskola, så att
föräldrar också i fortsättningen ska känna sig trygga när de väljer privata
alternativ för sina barn.

För den socialdemokratiska barn- och utbildningsgruppen
Marita Bertilsson
gruppledare
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