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Sammanfattning
Skolverket har under perioden 23 augusti 2006 till den 19 april 2007 genomfört utbildningsinspektion av förskoleverksamheten inom Stockholms stad. Utbildningsnämnden
sammanställer stadens yttrande över inspektionsrapporten till Skolverket. Stadsdelsnämndernas yttranden ska vara inkomna till utbildningsförvaltningen senast den 15 oktober
2007. Resultatet av inspektionen belyser likartade brister inom hela Rinkeby-Kista stadsdelsområde. Bristerna rör delaktighet, likabehandlingsplan, kvalitetsredovisning och
övergångsrutiner förskola/skola. En genomgång av samtliga förskoleenheter visar att arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna och förbättringsområdena redan har påbörjats
och ska vara klart senast under våren 2008. Svaret har sammanställts och infogats i en
från Skolverket bifogad mall.
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Bakgrund
Skolverket har under perioden 23 augusti 2006 till den 19 april 2007 genomfört utbildningsinspektion av förskoleverksamheten inom dåvarande stadsdelsområdena Rinkeby och
Kista. Återföringsrapporten redovisar det sammantagna resultatet från förskolorna i respektive stadsdelsområde. Vid inspektionen tar Skolverket ställning till i vad mån verksamheten
ger förutsättning för förskolans barn att utvecklas enligt förskolans läroplan (Lpfö). Inspektionen granskar också om berörda nämnder uppfyller de övergripande krav som författningarna ställer på verksamheten. Utbildningsnämnden sammanställer stadens yttrande
över inspektionsrapporten till Skolverket. En sådan redovisning ska vara verket tillhanda
senast den 16 november 2007. Stadsdelsnämndernas yttranden - med en redovisning av
vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i anledning av de brister som påpekats i samband
med inspektionen - ska vara inkomna till utbildningsförvaltningen senast den 15 oktober
2007.
Utbildningsinspektionen behandlar tre områden: verksamhetens resultat, genomförande
och förutsättningar. Resultatet av inspektionen påtalar brister inom områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra kvaliteten på såväl kommunnivå som verksamhetsnivå.
Förvaltningen synpunkter
Skolverkets utbildningsinspektion lyfter fram fyra utvecklingsområden där förskolorna
inom stadsdelsområdet i vissa fall uppvisar brister och i andra fall behöver utarbeta en
plan för att förbättra befintlig verksamhet både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå. Resultatet av inspektionen belyser likartade brister inom hela stadsdelsområdet.
1. Likabehandlingsplan
2. Barns och föräldrars delaktighet
3. Kvalitetsredovisningen
4. Rutiner för övergången mellan förskola och skola
Samtliga berörda förskoleenheter har påbörjat arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna. På kommunnivå har Förskoleavdelningen ansvar för att förskolorna följer de lagar och
förordningar som är knutna till verksamheten. De brister och förbättringsområden som
Skolverket påtalat kommer därför att ingå i de regelbundna uppföljningsmötena mellan
kvalitetsansvariga och enhetscheferna. Svaret har sammanställts och infogats i en mall
från Skolverket (Bilaga).
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Bilaga
REDOVISNING AV VIDTAGNA ÅTGÄRDER MOT BRISTER UTIFRÅN
SKOLVERKETS INSPEKTION 2006/07
FÖRSKOLEVERKSAMHET
STADSDELSNÄMND …Rinkeby-Kista……………………………………….
BRIST (Skolverkets formulering)
Flera förskolor saknar en likabehandlingsplan (6§ lagen om förbud
mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och
elever).
Flera förskolor uppfyller inte författningarnas krav på delaktighet
vid upprättandet av likabehandlingsplanen (2§ förordningen om
barns och elevers deltagande i arbetet med likabehandlingsplan).

ÅTGÄRDER
De förskolor som saknar en likabehandlingsplan har påbörjat arbetet med att ta fram en
plan som ska bli klar senast under våren 2008.

Underlaget till planen tas fram vid arbetsplatsträffar. Föräldrar och barn är delaktiga genom att föräldrarnas synpunkter inhämtas via
föräldraenkäter, vid utvecklingssamtalen och
att planen diskuteras på föräldraråd.

Flera skolor saknar kvalitetsredovisning (1§ förordningen om kvalitetsdokument inom skolväsendet.)

Några förskolor ingick tidigare i en skolenhet
och kvalitetsredovisningen var därmed gemensam för hela enheten. De förskolorna har i den
nya förskoleenheten påbörjat arbetet med en
”egen” kvalitetsredovisning som ska bli klar
under hösten 2007.

Arbetet med övergångarna mellan
förskola och skola bör utvecklas
ytterligare.

De dokument, som redan finns och som beskriver hur övergången ska ske, kommer att
uppdateras och aktualiseras.

