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Diarienummer
Dnr 2017/BUN 0069
Barn-och utbildningsnämnden

Granskningsrapport – förskolan Speldosan
Förslag till beslut
Granskningsrapporten förskolan Speldosan, kommunal, noteras.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Speldosan har ett flertal
områden som måste lyftas och prioriteras. Förskolechef kommer att bokas in
för ett samtal med förvaltningen i juni där man tillsammans ser över de
områden som rapporten lyfter fram och skapar plan för åtgärder.
Plan för diskriminering och kränkande behandling ska lämnas in och godkännas
av kvalitetsenheten före 30 juni 2017.
Registerutdragen som saknas ska snarast redovisas till kvalitetsenheten. Enheten
ska ha tydliga rutiner för att all personal lämnar in registerutdrag vid anställning.
Barn- och utbildningsförvaltningen ger kvalitetsenheten i uppdrag att göra en
uppföljande granskning om 6 månader kring det systematiskt kvalitetsarbete och
dess förankring hos pedagogerna, andel förskollärare och förskolechefens
samverkan med vårdnadshavare.
Barn-och utbildningsförvaltningen
Monika Larsson
Förvaltningschef

Elisabet Schultz
Verksamhetschef förskola
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Sammanfattning
Statens Skolinspektion har tillsyn över skolväsendet enligt skollagen 26 kap 3§
punkt 1, vilket innefattar de kommunala förskolorna. Kommunen har
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.
Rapporterna publiceras på kommunens webbplats.
Granskningsrapporten för förskolan Speldosan visar på att förskolan har ett
flertal utvecklingsområden, bland annat det systematiska kvalitetsarbetet och
dess förankring hos pedagogerna liksom samverkan med föräldrar. Det goda
exempel som lyfts fram är förskolans värdegrundsarbete som är väl förankrat
och synliggjort. Det finns goda rutiner och pedagogerna fördelar sig bra i
verksamheten. Enligt rapporten upplever vårdnadshavare god trygghet för
barnen och ett gott bemötande. De är nöjda med maten som serveras på
förskolan. Samverkan med förskolechef är ett stort utvecklingsområde enligt
vårdnadshavarna.
Granskningsrapporten visar på gott arbete kring:
-

Normer och värden.
Finns goda exempel på språkutvecklande arbetssätt.
Dokumentation i form av portfolio.
Verksamhetens samverkan förskola och hem.

Utvecklingsområden som rapporten nämner:
-

Förskolechefens ansvar för att säkerställa och utveckla kvaliteten i
verksamheten.
Förskolans inre lärmiljö kan förbättras och den digitala miljön kan
utvecklas.
Dokumentation av det enskilda barnets lärprocesser kan lyftas fram mer
ur den gemensamma dokumentationen.
Barns möjligheter till delaktighet och inflytande.
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Brist:
-

Förskolans systematiska kvalitetsarbete kring att säkerställa och utveckla
kvaliteten i verksamheten behöver förbättras.
Förskolechefens samverkan med vårdnadshavarna behöver förbättras.

Brist på förskollärare.
Registerutdrag saknades vid granskningen.
En egen plan mot diskriminering och kränkande behandling behöver
upprättas då Speldosan delar plan med Teddybjörnen.
Trådlöst nätverk.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskolan Speldosan har ett flertal
områden som måste lyftas och prioriteras. Förskolechef kommer att bokas in
för ett samtal med förvaltningen i juni där man tillsammans ser över de
områden som rapporten lyfter fram och skapar plan för åtgärder.
Brister som lyfts fram:
Registerutdragen som saknas ska snarast redovisas till kvalitetsenheten. Enheten
ska ha tydliga rutiner för att all personal lämnar in registerutdrag vid anställning.
Plan för diskriminering och kränkande behandling ska lämnas in och godkännas
av kvalitetsenheten före 30 juni.
Brister kring trådlöst nätverk och antalet förskollärare behöver enheten ha stöd
av förvaltningen kring. Arbete för att förbättra trådlöst nätverk pågår men är en
fråga som tar tid. Rekrytering av förskollärare är högprioriterat.
Barn- och utbildningsförvaltningen ger kvalitetsenheten i uppdrag att göra en
uppföljande granskning om 6 månader kring det systematiska kvalitetsarbetet
och dess förankring hos pedagogerna, andel förskollärare och förskolechefens
samverkan med vårdnadshavare.

