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Handläggare: Yvonne Alenius
Telefon: 08/508 12 107

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Redovisning av vidtagna åtgärder mot brister
utifrån Skolverkets inspektion av förskolan
2006/07
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av vidtagna åtgärder
mot brister i förskoleverksamheten utifrån Skolverkets inspektion.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av planerade åtgärder
för att höja kvaliteten i förskoleverksamheten utifrån Skolverkets inspektion.
3. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att översända bilaga 1 till
utbildningsförvaltningen som svar på deras begäran.

BrittMarie Kyndel
Stadsdelsdirektör

Marianne Natéus
Chef Förskoleavdelningen

Sammanfattning
Skolverket har 2006/07 genomfört en inspektion av förskoleverksamheten i tidigare
Katarina – Sofia och Maria – Gamla stans stadsdelsnämnder. Brister upptäcktes avseende
avsaknaden av likabehandlingsplan på några förskolor, brist på barns deltagande vid
upprättande av likabehandlingsplanen på flera förskolor samt att plats i förskoleverksamhet inte erbjuds utan oskäligt dröjsmål.
Utbildningsnämnden har i uppdrag att svara Skolverket för stadens räkning. Stadsdelsnämnden ska senast den 15 oktober redovisa till utbildningsförvaltningen vilka åtgärder
nämnden vidtagit med anledning av de påtalade bristerna i förskoleverksamheten.
Förvaltningen har sammanställt förslag till åtgärder och föreslår att stadsdelsnämnden
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godkänner detta och ger förvaltningen i uppdrag att översända det utbildningsförvaltningen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom förskoleavdelningen.

Bakgrund
Skolverket har genomfört inspektion i Stockholms kommun av förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande under perioden
den 23 augusti 2006 till den 19 april 2007. Utbildningsinspektionen är framförallt inriktad
på att ta reda på om huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Underlag för inspektörernas bedömningar har varit dels dokument från kommunen, förskolorna och skolorna,
dels den information inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal
under besöken. Rapporten grundar sig även på annan information om kommunen och
skolan. Besök har gjorts i skolorna, medan inga besök har gjorts i förskoleverksamheten.
Skolverket redovisar i beslut 2007-06-20 brister på kommunnivå och brister på skol- och
verksamhetsnivå som kommunen snarast måste åtgärda (bristområden). Dessutom
redovisas områden där kommunen bör initiera ett utvecklingsarbete och vidta nödvändiga
åtgärder för att förbättra kvaliteten (förbättringsområden).
Inspektionen genomfördes då Katarina – Sofia och Maria – Gamla stan var två
förvaltningar. Skolverkets beslut är uppdelat på de två nämnderna.
Staden ska senast den 16 november redovisa till Skolverket vilka åtgärder som vidtagits
mot allvarliga brister, brister på kommunnivå samt brister på skol- och verksamhetsnivå.
Utbildningsnämnden har ansvaret för att sammanställa stadens svar till Skolverket om
vilka åtgärder som vidtagits inom samtliga pedagogiska verksamheter. Berörda stadsdelsnämnder ombedes därför att senast den 15 oktober 2007 skriftligen redovisa till
utbildningsförvaltningen de åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av de brister
som Skolverket konstaterat i förskoleverksamheten. Utbildningsförvaltningen har tagit
fram en mall där nämnden ska redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av
den påpekade bristen. Mallen kommer att lämnas i bilaga till stadens samlade svar till
Skolverket.

Skolverkets redovisning av brister och
förbättringsområden i tidigare Katarina – Sofia och Maria –
Gamla stans stadsdelsnämnder
Brister
•

Några förskolor saknar en likabehandlingsplan (6 § lagen om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever).
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•

Flera förskolor uppfyller inte författningarnas krav på delaktighet vid upprättande
av likabehandlingsplanen (2 § förordningen om barns och elevers deltagande i
arbetet med likabehandlingsplanen).

•

Plats i förskoleverksamhet erbjuds inte utan oskäligt dröjsmål (2a kap. 7 §
skollagen) (Katarina – Sofia stadsdelsnämnd).

Förbättringsområden
•

Arbetet med övergångarna mellan förskola och skola bör utvecklas ytterligare.

•

Barn med annat modersmål än svenska bör erbjudas stöd i att utveckla sitt
modersmål i enlighet med läroplanens intentioner.

•

Förskolornas kvalitetsredovisningar bör förbättras särskilt vad gäller analys av
resultat, åtgärder för utveckling och en tydlig koppling mellan dessa delar.

•

Föräldrarnas delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisningarna bör förbättras.

•

Stadsdelen och förskolorna bör säkerställa att barn som behöver särskilt stöd får
det (Katarina – Sofia stadsdelsnämnd).

Förvaltningen redovisar i bilaga 1 vilka åtgärder som vidtagits mot allvarliga brister. I
bilaga 2 redovisar förvaltningen vilket utvecklingsarbete förvaltningen planerar för att
förbättra kvaliteten (förbättringsområden).

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisningar i
bilaga 1 och 2 och ger förvaltningen i uppdrag att översända bilaga 1 till utbildningsförvaltningen som svar på deras begäran.

Bilagor
1.

Redovisning av vidtagna åtgärder mot brister utifrån Skolverkets inspektion
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2.

2006/07
Redovisning av planerade åtgärder av förbättringsområden utifrån Skolverkets
inspektion 2006/07

