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Inriktning/fokus
Vid årets tillsynsbesök fokuserar vi på följande frågor:



Enhetens redovisning av vad som har gjorts med anledning av de utvecklingsområden
som beskrivs i föregående tillsynsrapport.
SWOT-analys av enheten. Analysen ska vara bearbetad så att max två punkter/rubrik
redovisas.

Syfte
Syftet med tillsynsbesöken är att:
 skapa en vi-känsla inom vår verksamhet
 följa upp måluppfyllelse och kvalitet
 vara stöd för utveckling
 på ledningsnivå öka kunskapen om verksamheten

Besöket
Eftersom skolområdeschefen är ny på tjänsten blir besöket till största delen en källa till
information och ett verksamhetsbesök. Ingen mer från förvaltningen hade möjlighet att delta
på detta möte. Tillsynen skiljer sig åt från tillsynen på våra skolor och förskolor. Därför är
inte alla frågor under rubriken tillämpbara. Besöket börjar med en kort presentation och
avslutas med en rundvandring i lokalerna.
Utvecklingspunkter från förra protokollet: Som förskollärare är man ensam i sin
profession, går det utveckla möjligheter till utbyte med förskolan och familjecentralen i
Ljungby.

Styrkorna:
Pedagoger med lång erfarenhet, pedagoger som kompletterar varandra, bra lokaler med
centralt läge, öppna förskolan är navet i Ljungby familjecentral, mötesplats för familjer,
förebyggande arbete, hälsofrämjande arena, öppna lokaler, positiv stämning, råd och stöd

fysiskt närvarande varje dag, tillgång till Swish, samverkan med andra integrationsaktörer i
vår kommun, samverkan med andra aktörer i vår närmiljö t ex apotek, bibliotek, musikskolan,
sagomuseet, polisen och räddningstjänsten.
Hot
Kommer vi behöva begränsa antalet besökande, centralt läge och öppet-vem som helst kan
komma in.

Svaghet:
Ingen källsortering, parkering endast 2 timmar, ingen utemiljö, torr luft, saknar KIR,
Ljungby.se är inte tillräckligt bra, vi är inte tillräckligt bra på informera uppdrag, utveckling,
visioner till förvaltningen.
Möjligheter
Utökning av föräldrastöd/föräldrautbildningar, vi är en mötesplats där vi i ett tidigt skede kan
stödja barn och föräldrar,
Resultaten:
Det finns en verksamhetsberättelse för 2016 där arbetet beskrivs och även mål och resultat
beskrivs.
Mål för 2017 är att styrgruppen deltar aktivt i verksamhetsuppföljningen för hela
familjecentralen och att styrgruppens uppdrag och funktion tydliggörs.
Övrigt:
Det vore önskvärt att utbilda fler instruktörer för föräldrautbildningarna.
Sammanfattning
En väl fungerande verksamhet som kommit långt på kort tid. Det finns behov av att få
diskutera avtalets innehåll framöver. Det finns behov av att bli mer sedda från centralt håll.
Verksamhetsberättelse, varje år skrivs en ny.
Till nästa tillsyn
Integrationen, hur kan arbetet förbättras? Föräldrautbildningarna hur har de
utvecklats?

Vi hoppas att punkterna kan bli en hjälp vid ert fortsatta arbete med att utveckla enheten.
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