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Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Nystartstillsyn Rödkullans förskolor AB –
förskolan Rödkullan och förskolan Slottsparken
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
1. Tillsynsrapporten för Rödkullans förskolor AB, Förskolan Rödkullan
och förskolan Slottsparken, noteras
2. Förskolan Rödkullan ska säkerställa att forum för samråd erbjuds enligt
4 kap. 13 § skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15
februari 2022
3. Förskolan Slottsparken ska säkerställa att forum för samråd erbjuds
enligt 4 kap. 13§ skollagen och redovisa rutinen för dessa senast den 15
februari 2022.
4. Övriga utvecklingsområden åläggs verksamheten att åtgärda och
utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie
granskningsplanen.

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Ulrika Månsson
Skolchef
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Sammanfattning
Tillsynsrapporten visar att förskolorna Rödkullan och Slottsparken, som drivs
av Rödkullans förskolor AB, i stora delar har en god utbildning och
undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande.
Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det
systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med digitala verktyg i undervisningen.
För förskolan Slottsparken är även lärmiljön inomhus ett utvecklingsområde.
Den brist som lyfts fram i rapporten är att huvudmannen i nuläget inte
erbjuder vårdnadshavare och barn forum för samråd i enlighet med 4 kap 13§
skollagen.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och
fritidshem enligt 26 kap 4 § skollagen. Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö
kommun fastställer årligen en granskningsplan för tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Rapporterna från tillsynen publiceras på
kommunens webbplats.
Tillsynsrapporterna visar att Rödkullans och Slottsparkens förskolor, vars
huvudman är Rödkullans förskolor AB, i stora delar har en god utbildning och
undervisning. På förskolorna finns goda exempel på undervisning där barnen
möter respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld.
Förskolan Slottsparken och förskolan Rödkullan behöver utveckla delar av det
systematiska kvalitetsarbetet så att analyser utgör grunden för det praktiska
utvecklingsarbetet och så att arbetet med jämställdhet inkluderas. Förskolan
Slottsparken behöver även utveckla barnens möjligheter till delaktighet i
kvalitetsarbetet. Arbetet med digitala verktyg som komplement i
undervisningen behöver utvecklas på båda förskolorna. Förskolan Slottsparken
behöver utveckla lärmiljön inomhus.
Enligt 4 kap. 13§ skollagen ska det vid varje förskole- och skolenhet finnas ett
eller flera forum för samråd med barn och vårdnadshavare. Där ska sådana
frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha
betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Den brist som rapporterna nämner
är att det saknas sådana forum för samråd på förskolan Slottsparken och
förskolan Rödkullan.
Tillsynsrapporterna visar på gott arbete kring
-

Normer och värden

-

Omsorg, utveckling och lärande
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-

Barns delaktighet och inflytande i vardagen

-

Lärmiljön utomhus

-

Lärmiljön inomhus (Rödkullan)
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Utvecklingsområden som rapporterna nämner
-

Delar av det systematiska kvalitetsarbetet

-

Förskolans arbete med jämställdhet

-

Förskolans arbete med digitala verktyg i undervisningen

-

Lärmiljön inomhus (Slottsparken)

Brister som rapporterna nämner
-
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2021/BUN 0105

Huvudmannen erbjuder inte forum för samråd på förskolan
Slottsparken och förskolan Rödkullan enligt 4 kap. 13 § skollagen.

Barn och utbildningsförvaltningen anser
att förskolorna Rödkullan och Slottsparken till stora delar har en god
utbildning och undervisning. Arbetssätten som rapporten lyfter fram kan bidra
till att barnen stimuleras och utmanas i sin utveckling och i sitt lärande.
Förskolan Rödkullan och förskolan Slottsparken ska säkerställa att forum för
samråd erbjuds enligt 4 kap. 13 § skollagen och redovisa rutinen för dessa till
barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 februari 2022.
Prövning av barnets bästa
Enligt 2 kap. 8 § skollagen ansvarar huvudmannen för att utbildningen
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lag och de bestämmelser för utbildningen som
kan finnas i andra författningar. Enligt skollagens fjärde kapitel, Kvalitet och
inflytande (4 kap. 13§) ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barn
och vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens
verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Barn
riskerar att missgynnas om sådana forum för samråd inte finns på förskolan.

