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Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn
av förskoleverksamheten i Farsta
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande som svar på
Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i
Farsta.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till utbildningsnämnden, som lämnar stadens
samlade svar till Skolinspektionen.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Inger Norman
avdelningschef

Sammanfattning
Skolinspektionen har gjort tillsyn av förskoleverksamheten i de kommunala
förskolorna i hela Stockholm. Staden lämnade ett gemensamt svar till
Skolinspektionen i januari 2012.
Skolinspektionen har krävt kompletterande uppgifter för att kunna slutföra sin
bedömning av om staden vidtagit tillräckligt med åtgärder till följd av
inspektionsresultatet. Förvaltningen redovisar den begärda informationen och
föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar den till utbildningsnämnden som
ansvarar för stadens gemensamma svar.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för barn och ungdom.
Bakgrund
Skolinspektionen har granskat verksamheten i de kommunala förskolorna i
Stockholm. Granskningen har gjorts enbart genom intervjuer med ordförande och
vice ordförande i stadsdelsnämnden, stadsdelsdirektör, avdelningschef, förskolechefer samt representanter för personal och föräldrar. Verksamhetsbesök har inte
gjorts. Tillsynen av stadsdelsnämndens förskoleverksamhet genomfördes den 1820 april 2011.
Stadsdelsnämnden beslutade om Farstas svar på inspektionsrapporten den
24 november 2011. Det lämnades över till utbildningsnämnden som svarade för
stadens gemensamma svar. Staden lämnade svar på tillsynsrapporten till
Skolinspektionen i januari 2012.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av förra årets inspektion och kräver
kompletterande uppgifter av förvaltningen inom nedanstående områden för att
kunna slutföra sin bedömning av om Farsta har vidtagit tillräckliga åtgärder för att
komma tillrätta med de brister som konstaterades vid inspektionen.


Alla förskolor präglas inte fullt ut av en god pedagogisk verksamhet där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.



Personalen i förskolorna har inte i tillräcklig utsträckning sådan utbildning
eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk
verksamhet kan tillgodoses.



Förskolorna arbetar inte tillräckligt för att få ett nära och förtroendefullt
samarbete med hemmen och för att ge föräldrarna möjlighet att påverka
verksamheten.



Förskolorna medverkar inte i tillräcklig utsträckning till att barn med ett
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla såväl sitt
modersmål som det svenska språket.



Förskolorna arbetar inte tillräckligt medvetet för att motverka traditionella
könsmönster och könsroller.



Barngruppernas storlek och sammansättning utvärderas inte kontinuerligt.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen har förtydligat tidigare lämnade svar på skolinspektionens
redovisade förbättringsområden för Farsta förskolor. Förvaltningen har vidtagit
lämpliga åtgärder för att rätta till bristerna och det redovisades i verksamhetsplanen för 2012.
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Förvaltningens kompletterande uppgifter om hur tillsynens påvisade brister
åtgärdas redovisas i bilaga 2 till detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande som
svar på Skolinspektionens uppföljning av 2011 års tillsyn av förskoleverksamheten i Farsta. Tjänsteutlåtandet överlämnas till utbildningsnämnden, som lämnar
stadens samlade svar till Skolinspektionen.

Bilagor
1. Skolinspektionens uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten
i Stockholms kommun
2. Förvaltningens förslag till kompletterande svar
3. Språkprogram för Farsta förskolor

Bilaga 3, språkprogrammet, biläggs inte i detta ärende inför stadsdelsnämndens
sammanträde eftersom det redovisas i ett eget ärende vid samma sammanträde.

