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Diarienummer
Dnr 2016/BUN 0067
Barn-och utbildningsnämnden

Nystartsgranskning/tillsynsrapport Njupkärrs
förskola – kommunal
Förslag till beslut
Tillsynsrapporten för Njupkärrs förskola noteras.

Barn-och utbildningsförvaltningen

Monika Larsson
Förvaltningschef

Elisabet Schultz
Verksamhetschef förskola

Sammanfattning
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3§
punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har
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tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt
26 kap 4§ punkt 1 och 2.
Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för tillsyn av
fristående verksamheter och granskningar av kommunala verksamheter. Vid
nystart av en verksamhet sker en tillsyn efter 6 månader.
Tillsynsrapporten publiceras på kommunens webbplats när den är färdig.
Tillsynsrapporten för Njupkärrs förskola visar på goda resultat inom
- Normer och värden
- Värdegrundsarbetet är en stark sida på förskolan.
- Det finns goda exempel på pedagogisk dokumentation på
avdelningarna.
- Barnen ges goda möjligheter till ansvar och inflytande.
- Samverkan förskola hem fungerar väl.
Rapporten nämner sex utvecklingsområden som förskolan behöver
vidareutveckla
- en redogörelse för arbetet med föregående års åtgärder i förskolans plan
mot kränkande behandling och diskriminering.
- Handlingsplaner för barnsäkerhet och kontaktlistor behöver ses över
och uppdateras.
- Skriftliga rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd bör
upprättas.
- Skriftlig rutin för arbetet med barn som har ett annat modersmål än
svenska bör upprättas.
- Upprätta gemensamma rutiner för att säkerställa god uppsikt i samband
med utevistelsen.
- Implementering av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet bör
ske.
Brister som uppvisades vid tillsynen.
- Registerutdrag saknas för två anställda
- Två dörrar innebär risk för barnsäkerheten.
Utöver det noteras att Lilla Njupkärr är i behov av underhåll.
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Beskrivning av ärendet
Det övergripande syftet är att höja kvaliteten i verksamheterna. Tillsyner och
granskningar resulterar i en rapport för varje granskad verksamhet.
När rapporterna är färdiga publiceras dessa på kommunens webbplats. En
uppföljning av genomförda granskningar görs årligen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Njupkärr bör vidta
åtgärder för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
Skriftliga rutiner och redogörelse för arbetet med föregående års åtgärder i
förskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering ska redovisas för
barn-och utbildningsförvaltningens verksamhetschef för förskolor
innan 15 juni
Implementering av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet följs upp vid
nästa granskning och är ett arbete som bör ske löpande.
Registeruppdragen har i efterhand redovisats.
Felanmälan av dörrarna har gjorts och kommer att följas upp på nästa centrala
lokalmöte. Förskolechef har ansvar för att löpande felanmäla brister till
fastighetsavdelningen.
Ansvaret för förskolelokalernas beskaffenhet delas av barn-och
utbildningsförvaltningen och fastighetsförvaltningen. Underhåll av kommunens
förskolor sker löpande.

