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Uppföljning av tillsyn vid förskolan Karlavagnen

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
noterar rapporten.
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Beskrivning av ärendet
Förskolan Karlavagnen har vid ett flertal tillfällen haft tillsyn av Barn- och
utbildningsförvaltningen. Anledningen till tillsynen har bland annat varit
synpunkter på ledning och verksamhet från brukarna i förskolan. Under
vintern/våren 2010 gjordes en större summering av förskolans utveckling under
åren sedan start. I summeringen redovisades de åsikter som förmedlats till
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kommunen från brukare och anställda under åren som Karlavagnen varit i drift.
Summeringen redovisades vid nämndsammanträdet i april 2010. Då beslutades
även om en uppföljning av arbetet med att förbättra kvaliteten och stärka
samverkan mellan alla parter i förskolan. Ett extra nämndsammanträde för att
behandla Karlavagnen bestämdes till 2010-08-25.
Förutom uppföljningssamtal med Veronica Ekestam i augusti har Barn- och
utbildningsförvaltningen beslutat att med hjälp av Våga Visa genomföra en
observation under hösten 2010. Efter observationen skrivs en handlingsplan
gällande områden som behöver förbättras eller utvecklas.
Observationsrapporten överlämnas personligt till Veronica Ekestam (ägare och
förskolechef vid Karlavagnen). Därefter genomförs ett verksamhetsbesök av
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter.
Ägaren Veronica Ekestam har under våren 2010 genomfört förändringar i
verksamheten med hjälp av extern konsult. Redovisning av planerade och
genomförda insatser överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden enligt
följande:
- Rapport angående förskolan Karlavagnen (Veronica Ekestam)
- Summering Arbetsplan och nyckeltal (bilaga 1)
- Checklista kvalitetssäkring juni 2010 (bilaga 2) saknas
- Barn KPI (bilaga 3)
- Pedagog KPI (bilaga 4)
- Nyckeltal för ledning (bilaga 5)
- Kommunikationsplan (bilaga 6)
- Affärsplan (bilaga 7)
- Bokslut 2009(bilaga 8)
Under våren 2010 stod sexton barn i kö för omplacering till annan verksamhet.
Några valde att stanna kvar i förskolan Karlavagnen efter de insatser som
genomförts. Nio barn har omplacerats till kommunal förskola och ett barn har
börjat skolan ett år tidigare.

Slutsats
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att ledningen arbetar fortlöpande med
förbättringar:
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Den externa konsulten har arbetat med att stärka Veronica Ekestams
ledningsfunktion och har tillsammans med henne utvecklat samverkan i
personalgruppen.
Dokument har tydliggjorts och förankrats i verksamheten.
Vårdnadshavares delaktighet i Pilen-enkäten var lågt. För att tydligare
mäta brukarnas nöjdhetsgrad och kunna åtgärda eventuella brister
kommer verksamheten att införa månatliga ”temperaturmätningar” med
början höstterminen 2010.
Upplägget och inriktningen på verksamheten har gjorts mer enhetligt
över hela förskolan vilket ökar flexibilitet och samarbetsmöjligheter,
samt ger möjlighet att sprida goda exempel.
Det har utarbetats en ny hemsida med tydlig och bra information om
verksamheten.

Det samlade dokument som redovisas av Veronica Ekestam visar på tydliga
åtgärder och förbättringar. Observationsrapporten av Våga Visa kommer att
kunna visa ifall dessa åtgärder har gett positiva resultat i praktiken.

