Värmdö maj 2018

Interpellationssvar till Mats Skoglund(V) med frågeställningen;
”Vilka fristående förskolor och familjedaghem lever inte upp till
kommunens krav”
Oavsett vilken förskola eller pedagogisk omsorg föräldrar väljer, kommunal eller
fristående, ska man vara trygg i att barnen får de grundläggande behoven tillgodosedda
under vistelsetiden. Därför utför vi regelbunden tillsyn för fristående förskolor och
pedagogiska omsorger. Vid tillsynen observerar vi samt utför intervjuer med
förskolechef och förskollärare och har ett samtal med representant från huvudmannen.
Det gör vi för att eleverna inte ska vara de drabbade nar verksamheterna brister. Det ar
viktigt att alla verksamheter bade har höga krav öch att det sker en köntinuerlig
uppföljning av verksamheterna. Sa nar vi den absölut basta kvaliten.
En rappört skrivs efter varje tillsyn samt ett beslut. Utbildningsnamnden far sedan en
rappört med sammanstallning arligen.
Lank till plan för tillsyn:
http://www.varmdö.se/döwnlöad/18.44c045bc14d99500c8547bb3/1434012981610/
Plan%20f%C3%B6r%20tillsyn%20av%20frist%C3%A5ende%20verksamheter.pdf
Vi gör öcksa riktad tillsyn nar det uppstar nagöt vi behöver undersöka djupare.
Vi har arlig tillsyn dar vi checkar av F-skattsedel samt ett dökument dar förskölecheferna
intygar att de har utfört registerköntröll pa nyanstallda eller vikarier.
De verksamheter söm inte lever upp till kraven för att bedriva verksamhet i Varmdö
kömmun kan, öm inte brister atgardas, behöva avsluta sin verksamhet. Da erbjuder
kömmunen plats för berörda barn i vara verksamheter.
Fraga öm eventuell ersattning hanteras i verksamheten.
Det finns elva fristående förskolor och tre fristående pedagogiska omsorger i Värmdö
kommun. En riktad tillsyn har under 2017/2018 genomförts gällande likvärdig maxtaxa
i de fristående förskolor och pedagogiska omsorger i Värmdö kommun.

Förvaltningen har genomfört den riktade tillsynen genom enkäter med frågor relevanta
kring maxtaxan. Frågorna har riktats till både ansvariga chefer samt till slumpvist
utvalda vårdnadshavare från varje verksamhet.
Ett beslut har upprattats för varje enhet söm tillsynats.
Enhet
Antistilla förskola
och skola

Beslut
Inget att anmärka

Åtgärd
Ingen åtgärd
krävs

Uppföljning
Nej

Familjedaghemme Inget att anmärka
t Mångrund

Ingen åtgärd
krävs

Nej

Grantomta
montessoriskola

Föreläggande

Erbjuda barnen
frukost. Det ska
tydligt framgå att
barnen vid behov
serveras frukost
på förskolan

15/4-18

Anmärkning

Tydlig
information ska
finnas för
vårdnadshavarna
om Värmdö
kommuns
ramtider (6.30–
18.30)

Omgående

Anmärkning

Föräldramedverk 31/8-18
an – förskolan kan
inte kräva att
vårdnadshavarna
ska arbeta i
verksamheten

Föreläggande

Förskolan ska
erbjuda
barnomsorg
utefter
vårdnadshavarna
s behov inom
ramtiden Värmdö
Kommun

Grindstugans
förskola

Gustaf
föräldrakooperativ

Föreläggande

Begäran att
vårdnadshavarna
ska ta med
regelbunden
matsäck ska
upphöra

31/8-18

31/8-18

Gula husets
familjedaghem &
fritids

Inget att anmärka

Hedmans familjedaghem

Ingen åtgärd krävs

Avstår från ingripande

Nej

Ingen uppföljning

LÄR förskola och
skola

Anmärkning

En tydlig
information kring
erbjudande av
frukost till barnen
ska ges
vårdnadshavarna

15/4-18

Pysslingen
Arkipelagen

Inget att anmärka

Ingen åtgärd krävs

Nej

Pysslingen Östra
Ekedal

Inget att anmärka

Ingen åtgärd krävs

Nej

Snickarbarnens
förskola

Inget att anmärka

Ingen åtgärd krävs

Nej

Thorén framtid

Föreläggande

Förskolan ska
tillhandahålla
blöjor till de barn
som är i behov

15/4-18

Varglyans förskola

Föreläggande

Förskolan ska
erbjuda
barnomsorg
utefter
vårdnadshavarnas
behov inom
Värmdö kommuns
ramtid.

31/8-18

Föreläggande

Förskolan ska
upphöra att ta ut
en blöjavgift på
350 kronor per
medlemsfamilj och
år

31/8-18

Föreläggande

Förskolan ska
erbjuda
barnomsorg
utefter
vårdnadshavarnas
behov inom

31/8-18

Ängsblommans
förskola

Värmdö kommuns
ramtid.
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