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Utbildningsnämnden

Intern kontrollplan 2019
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag på områden för intern kontroll 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Utbildningskontorets
förslag inför 2019 års interna kontroll omfattar områdena:
- Vikarietillgång
- Rekrytering av personal med rätt behörighet
- Skolskjuts - bomkörningar
- Löneutbetalningar
- Betygssättning för närvarande elever som inte når godkänt betyg
- Rätt till studiehandledning på modersmålet
- Åtgärdsprogrammens utformning

Beslutsunderlag


Reglemente för intern styrning och kontroll den 7 maj 2014



Föreslagna kontrollområden den 24 september 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige
syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet
fastställa att mål inom följande kategorier uppnås:


god verksamhetsstyrning



tillförlitlig finansiell rapportering



efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Utbildningsnämnden har ett ansvar för all verksamhet som bedrivs inom
verksamhetsområdet. Utbildningsnämnden har ett ansvar att utforma och
konkretisera anvisningar för den interna kontrollen. I detta ansvar ingår bland
annat att:
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med utgångspunkt från fullmäktiges övergripande beslut utforma
tillämpningsregler och riktlinjer för verksamheten



utforma dokumenterade organisationsbeskrivningar och
rutinbeskrivningar fördela attestuppdrag



se till att delegationsordningen är uppdaterad



utforma ett effektivt uppföljnings- och rapporteringssystem

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta
en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Utbildningskontorets förslag
Utbildningskontoret föreslår att följande rutiner blir föremål för granskning
under 2018:
Vikarietillgång
Kontrollera att rutiner och förutsättningar för vikarieanskaffning inom
Utbildningskontoret fungerar. Det bedöms finnas risk för att vikariebrist
äventyrar barnsäkerhet och kvaliteten i verksamheterna.
Rekrytering av personal med rätt behörighet
Kontrollera att personal med rätt behörighet anställs till Utbildningskontorets
verksamheter. Det bedöms som en risk att det är svårt att få tag på behörig
personal till verksamheterna.
Skolskjuts - bomkörningar
Kontrollera omfattningen av bomkörningar och om det är slöseri med
kommunens resurser. Det bedöms vara en risk med att bomkörningar är slöseri
med kommunens resurser.
Löneutbetalningar
Kontrollera om felaktiga löneutbetalningar sker i samband med förändring i
den anställdes tjänst. Risken bedöms vara att felaktigt utbetalda löner finns,
exempelvis lön som betalats ut efter att personal avslutat sin anställning.
Betygssättning för närvarande elever som inte når godkänt betyg
Kontrollera att betygssättning sker utifrån gällande bestämmelser. Risken
bedöms vara om eleven varit frånvarande, så att det inte finns underlag för att
bedöma elevens kunskaper i ett ämne, får eleven inget betyg. Finns underlag
för att bedöma elevens kunskaper, och de inte räcker för ett godkänt betyg ska
betyget F sättas, inte streck (-).
Rätt till studiehandledning på modersmålet
Kontrollera att 5 kap. 4 § skolförordningen och 9 kap 9 §
gymnasieförordningen följs, det vill säga att en elev ska få studiehandledning
på sitt modersmål, om eleven behöver det. Risken bedöms vara att processen
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för att erbjuda studiehandledning på modersmål inte är tillräckligt kvalitativ
och effektiv inom Utbildningskontoret.
Åtgärdsprogrammens utformning
Kontrollera att åtgärdsprogrammen utformas utifrån gällande föreskrifter och
rekommendationer, uppföljning av ett kontrollområde från 2016. Det bedöms
finnas risk för att kommunens skolor inte följer föreskrifter och
rekommendationer för utformande av åtgärdsprogram.
Genomförande
Kontrollmomenten genomförs av Utbildningsstaben under 2019.
Rapportering
Genomförda uppföljningar redovisas till Utbildningsnämnden efter utgången
av 2019.

Barnperspektiv
Förslaget till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Underlag till föreslagna kontrollområden den 24 september 2018
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Identifiera och analysera risker - 2019 (Utbildningsnämnden)
Kritisk
Medium
Låg

4

4

1
5

3

2

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå

3

Möjlig (det finns risk för att
fel ska uppstå)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig att
fel ska uppstå)

Allvarlig (konsekvenserna
för verksamheten skulle
vara allvarliga)
Kännbar (konsekvenserna
för verksamheten kan vara
påtagliga)
Lindrig (konsekvenserna för
verksamheten behöver
övervägas)
Försumbar (konsekvensen
för verksamheten är
försumbar och kan
negligeras)

6

1

2

Sannolikhet

Sannolikhet
3

1

1

2

3

4

Konsekvens

6
Medium Totalt: 6

Kategori

Process

Effektivitet
och
produktivit
et i
verksamhet
en

Kompetensförsörj
ning

Tillförlitlig
finansiell
rapporterin
g

Förtydligande av
process

Risker

Beskrivning av risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Riskvär
de

Prioritera
d risk - till
intern
kontrollpl
an

1

Vikarietillgång

Vikariebrist som
äventyrar
barnsäkerhet och
kvaliteten i
verksamheten.

3. Möjlig

3.
Kännbar

9

Ja

2

Rekrytering av
personal med
rätt behörighet

Svårighet att få tag
på behörig
personal till
verksamheterna.

3. Möjlig

3.
Kännbar

9

Ja

Ersättningar

Ersättningar för
kommunala och
fristående
verksamheter

3

Skolskjuts

Bomkörningar är
slöseri med
kommunens
resurser.

3. Möjlig

3.
Kännbar

9

Ja

Personalersättnin
gar

Personalersättning
arna följer de
riktlinjer som finns i
kommunen

4

Löneutbetalnin
g

Felaktigt utbetalda
löner, exempelvis
lön som betalats ut
efter att personal
avslutat sin
anställning.

3. Möjlig

2. Lindrig

6

Ja

Motivering

Viktigt att
kontrollera att
löneutbetalnin
gar är
korrekta då
det rör sig om
mycket
pengar.

Kategori

Process

Efterlevnad
av
tillämpliga
lagar och
regler

Betygssättning

Förtydligande av
process

Risker

5

Betygssättnin
g för
närvarande
elever som
inte når
godkänt betyg.

Beskrivning av risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Om eleven har
varit frånvarande
så att det inte finns
underlag för att
bedöma elevens
kunskaper i ett
ämne får eleven
inget betyg.
Markera med ett
streck (–) i
betygskatalogen
och i
betygsdokumenten
. Har du underlag
för att bedöma
elevens
kunskaper, och de
inte räcker för ett
godkänt betyg ska
du sätta betyget F.
Skillnaden mellan
streck och F är
alltså att streck
inte är ett betyg.
Att inte sätta betyg
är ett beslut som i
vissa fall kan få
konsekvenser för
eleven. Använd
det därför
restriktivt.

3. Möjlig

3.
Kännbar

Riskvär
de

9

Prioritera
d risk - till
intern
kontrollpl
an
Ja

Motivering

Kategori

Process

Förtydligande av
process

Studiehandledning
på modersmål

Åtgärdsprogram

Risker

6

Kontrollera
åtgärdsprogramme
ns utformning vid
kommunens skolor
och att de följer
föreskrifter och
rekommendationer
för utformandet.

Rätt till
studiehandledn
ing på
modersmål.

Åtgärdsprogrammen
s utformning

Beskrivning av risk

Sannolikh
et

Konsekve
ns

Att processen för
att erbjuda
studiehandledning
på modersmål inte
är tillräckligt
kvalitativ och
effektiv.
Skolförordningen 5
kap. 4 §
Gymnasieförordnin
gen 9 kap. 9 §

3. Möjlig

3.
Kännbar

En uppföljning av
ett av 2016 års
kontrollområden.
Att kommunens
skolor inte följer
föreskrifter och
rekommendationer
för utformande av
åtgärdsprogram

Riskvär
de

9

Prioritera
d risk - till
intern
kontrollpl
an
Ja

Ja

Motivering

Planera kontrollmoment & åtgärder - 2019 (Utbildningsnämnden)
Kategori

Process

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensförsörjning

Risker
Vikarietillgång
Beskrivning av risk
Vikariebrist som äventyrar barnsäkerhet och
kvaliteten i verksamheten.
Rekrytering av personal med rätt behörighet
Beskrivning av risk
Svårighet att få tag på behörig personal till
verksamheterna.

Ersättningar

Skolskjuts
Beskrivning av risk
Bomkörningar är slöseri med kommunens resurser.

Tillförlitlig finansiell
rapportering

Personalersättningar

Löneutbetalning
Beskrivning av risk
Felaktigt utbetalda löner, exempelvis lön som
betalats ut efter att personal avslutat sin
anställning.

Efterlevnad av tillämpliga
lagar och regler

Betygssättning

Betygssättning för närvarande elever som
inte når godkänt betyg.
Beskrivning av risk
Om eleven har varit frånvarande så att det
inte finns underlag för att bedöma elevens
kunskaper i ett ämne får eleven inget
betyg. Markera med ett streck (–) i
betygskatalogen och i betygsdokumenten.
Har du underlag för att bedöma elevens
kunskaper, och de inte räcker för ett
godkänt betyg ska du sätta betyget F.
Skillnaden mellan streck och F är alltså att
streck inte är ett betyg. Att inte sätta betyg

Kontrollmoment
Kontrollera rutiner och
förutsättningar för
vikarieanskaffning

Kontrollera att
personal med rätt
behörighet anställs till
utbildningskontorets
verksamheter.

Kontrollera
omfattningen av
bomkörningar
Kontrollera om
felaktiga
löneutbetalningar sker
i samband med
förändring i den
anställdes tjänst
Kontrollera att
betygssättning sker
utifrån gällande
bestämmelser

Kategori

Process

Risker

Kontrollmoment

är ett beslut som i vissa fall kan få
konsekvenser för eleven. Använd det
därför restriktivt.
Studiehandledning på
modersmål

Rätt till studiehandledning på modersmål.
Beskrivning av risk
Att processen för att erbjuda studiehandledning
på modersmål inte är tillräckligt kvalitativ och
effektiv.
Skolförordningen 5 kap. 4 §
Gymnasieförordningen 9 kap. 9 §

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammens utformning
Beskrivning av risk
En uppföljning av ett av 2016 års
kontrollområden.
Att kommunens skolor inte följer föreskrifter och
rekommendationer för utformande av
åtgärdsprogram

Säkerställa att 5 kap.
4 § skolförordningen
och 9 kap 9 §
gymnasieförordningen
följs

Kontrollera att
åtgärdsprogrammen
utformas utifrån
gällande föreskrifter
och
rekommendationer,
uppföljning av ett
kontrollområde från
2016.

TJÄNSTESKRIVELSE

Emilia Kihlstrand
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

Datum
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Utbildningsnämnden

Utvärdering av giftfri förskola
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
En handlingsplan för giftfria förskolor i Upplands-Bro kommun beslutades av
Utbildningsnämnden den 23 februari 2016 § 24. Nu har arbetet utifrån
handlingsplanen utvärderats. I utvärderingen framgår hur kommunens
förskoleenheter arbetar utifrån handlingsplan för giftfri förskola.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets utvärdering av handlingsplanen för giftfri förskola
den 16 oktober 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2018

Ärendet
En handlingsplan för giftfria förskolor i Upplands-Bro kommun beslutades av
Utbildningsnämnden den 23 februari 2016 § 24. Nu har arbetet utifrån
handlingsplanen utvärderats. Åtgärderna i handlingsplanen gäller för alla
kommunala förskolor och varje förskolenhet har i utvärderingen svarat på hur
långt de kommit i arbetet med en mer giftfri förskola, se bilaga.
Miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och
kläder. Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga och små barn får i sig
högre halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Handlingsplan för giftfri förskola syftar till att minska miljögifterna vid
förskolorna i Upplands-Bro. I utvärderingen framgår att förskolorna gör många
insatser kring att minska gifter i förskolorna i enlighet med handlingsplanen. I
utvärderingen framgår också det gemensamma arbete som görs inom
utbildningskontoret och som gäller för alla förskolor.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. Att erbjuda en
förskola så fri från gifter som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling.
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Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Utbildningskontorets utvärdering av handlingsplan för giftfri förskola den
16 oktober 2018
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Utvärdering Giftfri förskola

1

Utvärdering förskolor i Upplands-Bro
kommun

En handlingsplan för giftfria förskolor i Upplands-Bro kommun beslutades av
Utbildningsnämnden den 23 februari 2016 § 24. Denna utvärdering visar att
förskolorna inom Utbildningskontoret kommit framåt i arbetet med att minska
gifter i verksamheterna.
Handlingsplanen för en giftfri förskola är indelad i följande rubriker. Arbetet
på förskolorna har utgått från dem.


Leksaker



Inredning



Livsmedel och kök



Hygien och städning



Information och utbildning



Tillsyn och egenkontroll



Reparation, ombyggnad och nybyggnad

1.1

Övergripande arbete för förskolorna

Handlingsplan för en giftfri förskola innehåller en rad åtgärder som nu
slutförts, påbörjats eller ska genomföras framöver. Vissa delar innebär ett
långsiktigt arbete som kommer att genomföras på sikt, medan andra kan göras
direkt.
Det skulle till exempel inte vara möjligt att direkt göra sig av med alla saker på
en förskola som kan innehålla skadliga ämnen och ersätta med nya produkter.
Då det skulle innebära stora kostnader. Det handlar därför om att göra smarta
val och prioritera rätt.
Åtgärderna i handlingsplanen gäller för alla kommunala förskolor och i denna
utvärdering har varje förskolenhet svarat på hur långt de kommit i arbetet med
en giftfri förskola utifrån handlingsplanen. När det gäller städning och hygien
finns en kvalitetscontroller på utbildningskontoret som ska säkerställa att
handlingsplanen efterlevs i upphandling av städbolag och städprodukter. Ett
övergripande arbete kring egenkontroll har initierats av utbildningskontoret där
varje förskolenhet har en representant som ingår i egenkontrollgruppen. Detta
arbete har säkerställt en likvärdighet mellan kommunens alla förskolor.
Beslut kring handlingsplan för en giftfri förskola är också ett beslut som berör
byggnation och byggnader. Allt som allt så innebär arbetet med att införa ett
systematiskt miljöarbete samt de befintliga politiska besluten att kraven på
byggnation och byggnader avseende miljöpresentanda kommer att höjas
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påtagligt under de kommande åren. Därför ingår Giftfri förskola som en
naturlig del av ramprogrammet och tillämpas så långt det är möjligt för
kommande byggnation och ombyggnation av förskolelokaler.
Utifrån detta ser vi att samtliga punkter i handlingsplanen är berörda i
utvärderingen och i olika skeenden utifrån både lokala och centrala
förutsättningar. Handlingsplanen är ett levande dokument.
1.1.1 Hösten 2016 och våren 2017
 Gemensamma hygienrutiner och åtgärder för att förhindra
smittspridning/ Sjukdomspolicy arbetas fram i samråd med
smittskyddsinstitutet samt BVC.


Ett gemensamhetsprojekt startade upp i alla kommunala förskolor – En
resa mot hållbar framtid. Enheterna delar där med sig av sina
erfarenheter i arbetet med Giftfri förskola. En del i detta är det
”Återbruksprojekt” som arbetsmarknadsenheten, näringsliv och
förskolorna driver tillsammans.



Alla Grön Flagg-ansvariga (cirka fyrtio personer) fick en föreläsning
kring kemikalier, där de fick skicka in bilder i förväg på saker som
används i förskolans vardag – både i köken och i barnens miljöer.
Kemisten som höll föreläsningen visade vad de olika sakerna innehöll
och personalen fick lära sig vad som skulle rensas bort, vad vi skulle
undvika och vad som var ofarligt att använda. Detta ledde till att man
rensade bort alla plastglas och tallrikar som innehöll hormonstörande
ämnen.



Säkerställda rutiner för egenkontroll finns vid varje förskoleenhet.



Ansvarig inköpare har utsetts vid varje förskoleenhet



Rutiner för spolning i vattenkran finns som ett led i egenkontrollen vid
varje förskola.

1.1.2 Hösten 2017
 Samtliga plastglas och tallrikar som innehåller hormonstörande ämnen
ersattes av porslin utan farliga kemikalier. Detta genomfördes med
hjälp av centrala medel för Giftfri förskola.


Samtliga förskolechefer, utvecklingsledare samt verksamhetschef
deltog på en heldags kompetensutveckling kring temat ”Hållbar framtid
– Att leda utvecklingsarbete i en hel kommun” som gavs av Haninge
kommun.

1.1.3 Våren 2018
 Samtliga förskolechefer och utvecklingsledare deltar på huvudmannens
initiativ i en konferens på temat Hållbar framtid. Där lyftes behovet av
ökad medvetenhet samt ökad kunskap i ämnet. Beslut fattades om att
gemensamma medel ska användas till en kompetensutveckling för
gruppen av Grön Flagg-ansvariga pedagoger.
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Ett samarbete initieras med ett glasbruk i kommunen, Glasbolaget AB,
för att femåringarna i kommunens förskolor ska få möta ett företag som
arbetar med hållbarhetsaspekt och enbart använder återvunnet glas i sin
produktion. Barnen kommer under våren 2019 att delta i ett
projektarbete kring glas, som material, kopplat till Giftfri förskola,
hållbar framtid och ekologisk känslighet. Syftet är att ge barnen en
konkret förståelse för kretslopp och viktiga värden i miljöfrågan.
Barnen utgår i detta samarbetsprojekt från den utrotningshotade
trumgräshoppan som finns i kommunen.

1.1.4 Hösten 2018
 Grön Flagg-pedagoger deltar i en av huvudmannen organiserad
konferens, kring hållbar utveckling utifrån Handlingsplan giftfri
förskola.


Återbruksarbetet är tänkt att starta i liten skala.

1.1.5 Våren 2019 – arbetet framöver
 Utöka återbruksarbetet om så är möjligt.


Femåringarnas projekt Trumgräshoppan/ekologisk känslighet startar
upp i samarbete med Glasbolaget AB.

2

Utvärdering per förskoleenhet

2.1

Västra Bro förskolor

Resultat av arbetet kring giftfri förskola är att tallrikar och glas är utbytta på
samtliga förskolor. Inköpsansvariga har i uppdrag att se över miljön inne och
ute för att sortera ut material som inte ska vara kvar. I linje med
handlingsplanen har egna satsningar gjorts på inköp av bland annat nya
madrasser till sovvilan. Detta kostar mycket pengar så alla inköp ses noga över
och det blir en längre utfasningsperiod innan förskolorna är giftfria. I arbetet
med Grön Flagg och hållbar utveckling arbetar förskolorna med matsvinn och
källsortering. Att se över matinköp är ett annat pågående arbete.

2.2

Östra Bro förskolor

Enheten har påbörjat ett kommunövergripande arbete med handlingsplan för en
giftfri förskola som utgångspunkt. Genom Naturvårdsverkets checklista ses
material och möbler över i verksamheterna. Enbart giftfritt material beställs till
verksamheterna och madrasser har bytts ut för att få bort material som kan
innehålla gifter. De material som finns i förskolorna sedan tidigare ses över för
att säkerställa strävan mot en giftfri förskola.
Utifrån handlingsplan för en giftfri förskola ska det vara rensat bland
plastleksaker, icke-leksaker och gammal elektronik. Där är målet uppfyllt
utifrån handlingsplanens skrivning. Alla madrasser av skumgummi, äldre
soffor och de flesta förvaringsmöblerna av plast är utbytta mot PVC-fri plast.
Avfallet utifrån kommunens miljöpolicy är uppfyllt på två förskolor inom
enheten. Förskolan Blomman har till viss del sortering av avfall genom ett
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”miljöskåp” som finns inne på förskolan. Kartong- och pappersåtervinning
finns utanför huset. Övrigt avfall blandas.
Varje förskola har en ansvarig inköpare av material. Materialet granskas innan
det går till beställning av utvecklingsledaren, för att säkerställa att det är
giftfritt.
Förvaringskärl, tallrikar och glas är utbytta på samtliga förskolor. För att
minska matsvinnet på förskolan Blomman läggs mindre mängder mat upp i
uppläggningskärl för att fyllas på efter behov. Om mat blir över får barnen vara
med och väga maten och de som lyckas minska mängden mat mest under
en månad får välja lunch en dag. Att försöka öka mängden ekologisk mat är
något som finns med som en punkt på kockarnas arbetsplatsträffar.
Hygienrutiner som tagits fram med hjälp av Smittskydd Stockholm finns
utarbetade på enheten.
Egenkontroll finns på enheten med beskrivna riktlinjer för tvätt av textilier,
leksaker och annat. Enhetens alla förskolor är Grön Flagg certifierade.
2.3

Brunna Håbo-Tibble

Varje arbetslag har gjort en kartläggning av lärmiljöer, rumskoncept och
grundmaterial på sin avdelning och med utgångspunkt i plan för giftfri förskola
rensat ut material. Det finns behov av att både komplettera och byta ut
material, vilket sker successivt. Det syns att det finns en medvetenhet och en
drivkraft i strävan efter en giftfri förskola, eller kemikaliesmart förskola, som
är ett begrepp som känns uppnåbart.
Enhetens ateljérista ingår i ett centralt nätverk där ambitionen är att samordna
insatser i kommunen kring exempelvis att återanvända material. I arbetet med
Grön Flagg arbetar pedagoger tillsammans med barnen kring hållbar
utveckling. Det saknas dock förutsättning för en bra avfallshantering vid
förskolorna. Det behövs nya soprum där behållare för sopsortering får plats.
Det finns ett påbörjat arbete kring avfallshantering mellan Utbildningskontoret
och Upplands-Bro kommunfastigheter.

2.4

Norra Kungsängen

Inför läsåret 2018/2019 är målet gällande giftfri förskola att sortera
förskolornas avfall enligt kommunens miljöpolicy. Detta kan bli möjligt om
varje förskola får sorteringskärl och soprum som är anpassade för detta.
Vid en rond av förskolornas lärmiljöer kan konstateras, trots kontinuerlig giftoch plastrensning, att det fortfarande finns en del, främst plastleksaker, på vissa
avdelningar. Detta är troligen en konsekvens av att det inte funnits en budget
som tillåtit nya och giftfria utbyten av material. Det finns också ett behov av att
tillföra mer material som är ofärdigt och ger barnen större möjligheter till att
vara konstruktörer på många olika sätt. Därmed finns ett behov av att tillföra
mer återbruks- och naturmaterial i många lärmiljöer och rumskoncept.
Alla förskolekök köper inom budgets ramar in så mycket ekologiska och
närodlade varor som möjligt. Inköp av konserver har minskat. Norrboda

5

Utvärdering Giftfri förskola

förskolas kock har infört två vegetariska dagar vid förskolan med ett gott
resultat. Både ur ett hållbart perspektiv samt att barnen har uppskattat den
vegetariska maten.

2.5

Östra Kungsängens förskolor

Från hösten 2017 har enheten arbetat med att se över miljö och material ur ett
giftfritt perspektiv. Enheten valde fyra Grön Flagg-områden för att ge barn och
vårdnadshavare större förståelse kring detta, vilket genomförs genom ett
projekterande arbetssätt. Alla team har små källsorteringsplatser i sin miljö. I
övrigt sorteras med barnen vid kommunens miljöstationer. I projektet kring
hållbar framtid har fokus legat på att erbjuda barnen möjligheter att minska
matsvinn. Under rubriken Mitt Kungsängen och djur och natur har barnen
undersökt sin närmiljö. Barnen har genom att exempelvis bygga
vattenreningsmaskiner och planterat växter ökat sin förståelse för att alla
kan vara med och påverka det lilla i det stora.
Enhetens åtgärder



Rensa ur gammal elektronik, plast, madrasser och lekkuddar med
skumgummi



Byta ut tallrikar och glas



Lagt till avtal för sortering av avfall som wellpapp och kompost



Inköp utifrån deklaration giftfri förskola tex färger och hobbymaterial.



Ökad kunskap kring förvandlingskläder som kan innehålla giftiga
tungmetaller tex skor väskor.



Grön Flagg-certifieras under hösten 2018

Planering framöver

Det kvarstår vissa plastleksaker som är av nyare tillverkning och därmed
mindre risk kring. Information och dialog med vårdnadshavare sker, då vi ber
om tillägg i våra miljöer. Enheten önskar att vårdnadshavare kan bidra
giftfritt med tilläggsmaterial.
Vidare fördjupning kring kompostering och var maten som slängs tar vägen
kan berika enheten framöver. Rutiner för städning i egenkontrollen skall
fördjupas och följas upp. Hygienrutiner för att tvätta händerna skall följas upp.
Miljöpolicyn är svår att fylla då förutsättningar saknas för sortering vid våra
förskolor.

2.6

Västra Kungsängens förskolor

Från hösten 2017 har enheten arbetat med att se över miljö och material ur ett
giftfritt perspektiv. Enheten har sorterat ut lekmaterial som kan innehålla
miljögifter.
Enheten har valt tre Grön Flagg-områden för att ge barn, vårdnadshavare och
verksamheterna större förståelse kring områdena; Konsumtion och resurser,
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Djur och natur samt Skräp och avfall. Detta görs i ett projekterande
arbetssätt och motorn i detta är representanterna i arbetsgruppen; Grön FlaggHållbar framtid-råd.
Barnen sorterar på förskolan; papper, kartong, plast, metall, glas och
batterier. Enheten försöker i möjligaste mån sortera material med barnen vid
kommunens miljöstationer. I projektet kring hållbar framtid har fokus legat på
att erbjuda barnen möjligheter att minska matsvinn i nära samarbete med köken
och kock.
Enhetens åtgärder



Rensa ur gammal elektronik, plast, madrasser och lekkuddar med
skumgummi.



Byta ut tallrikar och glas av plast.



Inköp utifrån deklaration giftfri förskola tex färger och hobbymaterial.



Ökad kunskap kring förvandlingskläder som kan innehålla giftiga
tungmetaller tex skor väskor.



30 st medarbetare har miljöcertifierat sig genom Upplands-Bros
miljöutbildning.



Grön Flagg-certifieras under hösten 2018

Planering framöver

Det kvarstår vissa plastleksaker som är av nyare tillverkning och därmed
mindre risk kring. Information och dialog med vårdnadshavare sker, då vi ber
om tillägg i våra miljöer. Enheten önskar att vårdnadshavare kan bidra
giftfritt med tilläggsmaterial.
Vidare fördjupning kring kompostering och var maten som slängs tar vägen
kan berika enheten framöver. Rutiner för städning i egenkontrollen skall
fördjupas och följas upp. Hygienrutiner för att tvätta händerna skall följas upp.
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1

Tillämpning

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten
planerar och utvärderar i relation till läroplanen.
Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av
interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens
planering som utvärdering.
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2

Systematik och dokumentation i skollagen

4 kap. skollagen ( 2010:800)
Enhetsnivå
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet...
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.
Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Centrala begrepp
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa
uppföljningar och som regelbundet sker på förskolor
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder.
Åtgärdsarbete omfattar system som förskolan har för att utforma åtgärder, utifrån
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan.
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på –
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild
förskola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån förskola tar det övergripande
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik
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3

Grundläggande information om förskolan

Varje förskoleenhet har en pedagogisk ledare i form av en förskolechef som själv lägger
sin organisation utifrån lokala behov och förutsättningar i enlighet med styrdokumenten.
Samtliga enheter har en utvecklingsledare och de större enheterna har en biträdande
förskolechef. Vidare har varje förskola en samordnare för det dagliga arbetet samt varje
barngrupp har en arbetslagsledare som är utbildad förskollärare. Begreppen
utvecklingsledare och samordnare har beslutats gemensamt i förskolechefsgruppen
under våren 2017 då ett identifierat utvecklingsbehov framkom under det systematiska
kvalitetsarbetet 2016, av en ökad rolltydlighet. De två enheter som utökar med en
förskola vardera under 2019 kommer ha möjlighet att utöka sin ledningsgrupp i och
med detta. Tre förskolor per förskolechef är det vi strävar efter för att skapa likvärdig en
organisation utifrån ram.
Förskolechefens uppdrag är att utifrån förskolans kapacitet organisera arbetet med
hänsyn till barngruppernas storlek och sammansättning. Målet är bästa möjliga kvalitet
utifrån givna ramar för barn och deras vårdnadshavare samt med hänsyn till
arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.
Verksamhetsområdet leds av en verksamhetschef som arbetar tillsammans med
förskolecheferna för likvärdig och tillgänglig förskola för alla barn, utifrån skollagen
och övriga nationella och kommunala styrdokument och riktlinjer.
Idag är förskolorna organiserade enligt nedan:
Brunna & Håbo-Tibble består av fyra förskolor:





Hagnäs
Brunna
Artisten
Håbo-Tibble: verksamheten bedrivs på Gråbovägen och vid Tjustaskolan

Norra Kungsängens förskolor består av tre förskolor och två öppna förskolor (redovisas
separat). Från och med augusti 2018 upphör förskolan Vulkanen som enskild förskola
och ingår istället som en del av Lillsjö förskola. Detta för att minska sårbarheten och
risken för ensamarbete på Vulkanen som enbart bestod av två avdelningar.




Lillsjö
Norrboda
Rönnbäret

Östra Kungsängen består av två förskolor samt Ob-verksamhet (Kommunens
verksamhet på obekväm arbetstid för barn upp till 10 år). Enheten kommer under 2019
utökas med förskolan Ringblomman som skall byggas på Ringvägen i centrala
Kungsängen.





Bergshöjden
Ekhammar
Duvbo (Ob-verksamhet)
(Ringblomman, 2019)

Västra Kungsängens består av två förskolor: Enheten kommer under 2019 utökas med
förskolan Diamanten som byggs vid Lillsjö badväg.


Klockarängen (Klockarängen har en liten grupp med barn med
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funktionsvariation som arbetar inkluderat i förskoleverksamheten).
Ekbacken
(Kristallen, 2019)

Östra Bro består från och med augusti 2018 av tre förskolor: den tillfälliga förskolan
Ullevi har stängt och istället byggs förskolan Blomman ut med två nya avdelningar.




Blomman
Finnstaberg
Rosenängen

Västra Bro förskolor består av tre förskolor:




Norrängen
Råby (Råby har en liten grupp med barn med funktionsvariation som arbetar
inkluderat i förskoleverksamheten samt en avdelning för barn med
språkstörning).
Norrgrinden

Förändringarna i organisationen leder inte till en ökad kapacitet utan till en
effektivare organisation med färre lokaler med bibehållen kapacitet för 1628 barn
i verksamheten.
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3.1 Personal
Personal
Antal heltidstjänster den 15 oktober resp år
2 017
Förskola
Totalt

Totalt antal
anställda
269

2 016

Andel
förskollärare
(%)

Totalt antal
anställda

35
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2 015

Andel
förskollärare
(%)
34

Totalt antal
anställda
250

Andel
förskollärare
(%)
32
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Personaltäthet
Nuläge - januari 2018 respektive augusti 2018
Förskola
Aug 17
Aug 18

2018
Ant
barn

Ant
helt.tj

2017
Snitt

Ant
barn

Ant
helt.tj

2 016
Snitt

Brunna Håbo Tibble

293

48,4

6,05

292

48,4

6,3

Norra Kungsängen

291

46,4

6,3

286

46,1

6,2

Östra Kungsängen

151

25

6.4

131

23,8

5,5

Västra Kungsängen

165

31,4

5,3

165

31,5

5,2

Östra Bro

325

52,5

6,2

312

51,9

5,9

Västra Bro

263

47,9

5,5

303

54

5,6

Ant
barn

Ant
helt.tj

Snitt

Västra Kungsängen har en grupp på Klockarängen som har ett nedskrivet barnantal då
de har en mindre grupp barn men högre personalbemanning för placering av barn i
behov av extraordinärt stöd. Detta påverkar deras nyckeltal i statistiken ovan.
Västra Bro har två mindre grupper på enheten. Dels språkspåret som tar emot barn med
diagnosen språkstörning samt att även här finns en nystartad verksamhet som har ett
nedskrivet barnantal då de har en mindre grupp barn men högre personalbemanning för
placering av barn i behov av extraordinärt stöd. Detta påverkar deras nyckeltal i
statistiken ovan. I Bro finns generellt under hösten 2018 ett minskat tryck på
förskoleplatser vilket har påverkat siffrorna för Västra Bro negativt vid mätningen 2018.
Det kommer dock fyllas på med barn löpande under hösten.

Resultat och analys
Skillnaden mellan olika områden och andel förskollärare är fortsatt hög.
Under året 17/18 har ett större arbete med organisering för mindre barngrupper enligt
skolverkets rekommendationer utifrån forskning om barns relationsbyggande, pågått i
samtliga enheter. Vi lämnar det gamla begreppet avdelning bakom oss och startar upp
ett nytt sätt att organisera barn och medarbetare i mindre grupper utifrån barnens bästa.
Under hösten 2018 startar detta arbete upp i full skala. Vi utvärderar löpande hur arbetat
fortskrider och samarbetar i förskolechefsgruppen kring frågor som dyker upp längs
vägen. Syftet att öka barns trygghet och lärande följer vi på nära håll.
Personalen generellt är fördelad på två pedagoger med en mindre barngrupp på 6-15
barn (beroende på ålder, behov och gruppens sammansättning) och tillbringar större
delar av dagen i den mindre barngruppen. Det finns dock alltid lokala avvikelser och
anpassningar utifrån varje förskolechefs bedömning av barnens bästa, lokalernas
utformning samt sin organisation.
Den totala sjukfrånvaron januari - december 2014-2016 visade på en fortsatt ökning av
sjukfrånvaron det är därför mycket glädjande att statistiken för första halvåret 2016 2017 visar på ett trendbrott och en starkt ökad frisknärvaro. Redan i november 2016
togs en gemensam riktlinje för ökad frisknärvaro fram i samarbete med
förskolecheferna. Det var dock vid förra mätningen för tidigt att se om dessa planerade
åtgärder gett något mätbart resultat.
Ett gemensamt förbättrat systematiskt Rehabiliteringarbete samt ett antal åtgärder tex ett
medvetet ökat medarbetarinflytande via en tydlig gemensam ledarstrategi satsningar på
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bred kompetensutveckling för alla yrkeskategorier samt ett antal lokalt anpassade
åtgärder, skulle kunna förklara den positiva utvecklingen. Detta år inför även samtliga
förskolechefer medarbetassamtal i gupp för att ytterligare stärka medarbetarnas samsyn
och motivation till uppdraget något som de två pilot enheterna upplevde i sin process
underföregående läsår 17/18. Vi följer denna utveckling med spänning.
Resultat:

Personalomsättningen inom verksamhetsområdet 2015- 2018
(Siffrorna är framtagna av personalstaben och är uträknade på ett något annorlunda sätt
än tidigare varav en jämförelse med föregående års rapport tyvärr kommer uppvisa vissa
skillnader).
14/15 12,6
15/16 9,0
16/17 8,3
17/18 12,2
Vi ser alltså återigen en ökning av personalomsättning vilket delvis kan förklaras av de
nya rutinerna för rehabiliteringskedjan där fler långtidssjuka har avslutat sina
anställningar, men vi ser även en ökad stress i organisationen som har ett samband med
minskade personalresurser och svårighet till kompetensförsörjning, samt rekrytering så
väl av utbildade förskollärare som utbildade barnskötare och även svårigheter att
bemanna med korttidsvikarier vid stor sjukfrånvaro. Detta blir synligt vid större
influensaperioder som brukar infalla i februari, så även i år. I verksamhetsområdet har
vi aktivt sedan 2016 arbetet för att få fram ett mer säkert sätt för vikarieanskaffning. Ett
samarbete har därför skett med personalstaben och ett nytt bemanningssystem kommer
träda i kraft under läsåret.
Skolinspektionens föräldraenkät som genomfördes hösten 2017 på nationell nivå, visar
att 20% av förskoleföräldrar i Upplands-bor anser att personaltätheten är för låg. Samt
40% anser att förskolan har problem med att rekrytera vikarier samt att
personalomsättningen är hög. I samma enkät gentemot medarbetare kan vi notera att
47% anser att det är problem med att rekrytera vikarier samt att 20% är missnöjd med
personaltätheten och anser att personalomsättningen är för hög. En ökning av
personalomsättningen bekräftas också av siffrorna ovan. Vi ser att kvaliteten i
verksamheten påverkas negativt av dessa faktorer på olika sätt. Bland annat en högre
upplevelse av stress hos medarbetare och chefer samt en ökad oro hos vårdnadshavare.
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Utifrån given ram gör vi många insatser för att förbättra våra resultat.
Vi gör med hjälp av medel från omställningsfonden en satsning på att utbilda outbildade
tillsvidareanställda personer till barnskötare, med gymnasiekompetens. De har därmed
möjlighet att även söka vidare mot förskollärarprogrammet.
Ingen förskolechef bör ha fler är 3 förskolor, för att inte få för stora medarbetargrupper.
En pilot kring medarbetarsamtal i grupp startade ht 2017 på två enheter och kommer
från hösten 2018 användas som modell i samtliga sex enheter. Rolltydligheten behöver
även fortsättningsvis öka generellt och som ett första steg har samtliga förskollärare fått
en extern utbildning kring arbetslagsledarrollen. Denna satsning avslutades våren 2018
och har gett en ökad samsyn och trygghet i den yrkesgruppen. Under hösten 2018
kommer en gemensam fortsättning för alla arbetslagsledare ges i lokal regi där de
gemensamma verktyg som förskolechefsgruppen under våren 2018 beslutat om att
använda skall implementeras tillsammans med centrala begrepp från
förskoleprogrammet. Denna satsning leds gemensamt av utvecklingsledarna från
enheterna. Uppdraget och barnens bästa i fokus något som illustreras av "pilen" nedan.
Vår första fråga i de flesta valsituationer är: Hur blir detta för barnen i verksamheten
utifrån vårt uppdrag? Vad behöver pedagogerna då göra och hur ska miljöerna stödja
arbetet? Hur organiserar vi då för att nå målen?
Gemensamma verktyg för styrning och ledning:
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Vi hoppas att på detta sätt ytterligare stärka förskollärarna deras yrkesroll och öka
attraktiviteten att arbeta i vår verksamhet.
Kompetensförsörjning framåt är en av våra största utmaningar. Förutom satsningen på
att validera våra outbildade tillsvidareanställda barnskötare till barnskötare med
möjlighet att läsa vidare på förskollärarutbildning kommer vi även inrätta särskilda
förstelärartjänster på de förskolor där det är lägst andel förskollärare anställda. Detta
kommer ske som en pilot under 2019 och därefter utvärderas. Syftet är att öka andelen
förskollärare för ökad likvärdighet och kvalitetssäkra uppdraget. Skolinspektionen visar
i sin rapport (2018) att det krävs 40% förskollärare med legitimation på en förskola för
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att utbildningen ska nå den önskade kvalitet som anges i skollag och läroplan. Idag har
vi förskolor med mellan 20%- 60% legitimerade förskollärare vilket äventyrar
möjligheten till likvärdig utbildning för alla barn i kommunens förskolor.
De utvecklingsledare som nu finns i varje enhet kommer arbeta tillsammans med
gemensamma uppdrag från förskolecheferna under 2018/2019. Detta är nytt och bidrar
redan till en ökad pedagogisk diskussion, ökad samsyn och likvärdighet.
Förskolecheferna har under året 2016/2017 tillsammans med verksamhetschefen och
med stöd av en arbetslivspsykolog arbetat fram en intern modell för ett ökat hållbart
ledarskap och hållbara team/medarbetare.

Samtliga förskolechefer har gått eller går rektorsutbildningen vilket i sig är en
kvalitetssäkring. Då den bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt
belyser alla delar av det komplexa uppdrag som förskolechefen har i att hålla en bra
balans mellan de olika delarna; uppdraget i styrdokumenten, medarbetare, barn och
vårdnadshavare och ekonomi. Från juli 2019 kommer förskolecheferna övergå till att
heta rektor enligt ett nationellt beslut.
Den kompetensutveckling som skett centralt bygger på uppdraget till
verksamhetschefen från utbildningskontoret, förra årets SKA-plan samt de nya
åtgärder/utvecklingsområden som framkom i uppföljningen av enheternas SKA- planer
i augusti 2017 samt januari 2018.
Förskolechefernas HME 2017 visar en hög nöjdhet hos dem som grupp, vilket enligt
forskning (Schein 2000, Deci & Ryan 2001 m.fl.) även är en viktig faktor för
motivationen hos medarbetarna, gällande att utföra uppdraget, då ledaren är en viktig
förebild och kulturbyggare på sin enhet.
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Resultat:

Medarbetarnas HME i hela förskoleverksamheten 2017 låg på 79,7 jämfört med
resultatet 79,8 2016, därmed har ingen större förändring skett. Det nära pedagogiska
ledarskapet är en fortsatt stor utmaning då enheterna är stora och varje chef har många
medarbetare att hinna se och lyssna till. En översyn av organisationen har utifrån
ovanstående data skett under våren 2017. Detta har lett till flera ställningstaganden och
åtgärder i verksamhetsområdet och arbetet fortgår under 2018/2019. Medarbetarsamtal i
grupp hoppas vi, utifrån vad pilotlåret har visat ska ge en ökad känsla av tillhörighet och
motivation hos medarbetarna. Resultatet i HME är dock ett gott och högt resultat som vi
bara kan arbeta vidare för att förbättra.
Ett projekt, drivet av SIS-medel (statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM) startades upp kring barn i behov av stöd och med särskilt inriktning mot barn
inom autismliknande tillstånd (AST). Två storföreläsningar för all personal och
handledning i grupper, planerades och genomfördes under våren 2017. En grupp med
förskolepiloter startade under hösten 2016 ledda av resursteamet. Syftet har varit att ge
särskild kunskap om tillgänglighetsverktyget samt vår gemensamma mall för
pedagogisk kartläggning till en pedagog per förskola som i sin tur kan hjälpa och stötta
arbetet på sin förskola i nästa steg.
En utvärdering av projektet gjordes i augusti 2017 och projektet fick glädjande nog efter
det fortsätta, då SPSM beviljade verksamheten ytterligare statsbidrag. Rapporten som
bygger på självskattningar, enkätfrågor, medarbetarsamtal samt intervjuer visar att
insatserna har gett en ökad kompetens inom området och en ökad trygghet hos
medarbetare, barn och vårdnadshavare. Antalet klagomål till utbildningskontoret kring
frågor rörande barn i behov av särskilt stöd har näst intill upphört och vi ser detta
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medvetna arbete som en framgångsfaktor. I årets arbete har vi dels haft en
storföreläsning av Bo Heijskov kring lågaffektivt bemötande som möttes av stor
uppskattning från medarbetare håll och bidragit till konkreta förändringar i
förhållningssätt till bland annat barn inom autismspektrumliknande tillstånd. En central
digitalista har anställts för projektpengar och arbetar med ett arbetslag per enhet med att
implementera detta förhållningssätt samt stödja medarbetare på plats i barngrupp.
Arbetet fokuserar på literacy, och tillgänglig undervisning för alla barn utifrån
tillgänglighetsperspektivet. I december 2018 kommer arbetet att redovisas för hela
förskoleområdets samtliga medarbetare. Vi ser att projektet varit framgångsrikt då vi
utvärderar löpande inför slutrapportering i januari 2019. Vår förhoppning är att få nya
medel så projektet kan leva vidare då det gör skillnad hela vägen ut till barnen.

Enhetens lokala kompetensutvecklingsplan

På ett övergripande plan kan det systematiska kvalitetsarbetet i verksamhetsområde
förskola illustreras med ovanstående bild. Bilden visar de gemensamma
utvecklingsområden som förskolechefsgruppen tillsammans med verksamhetschefen för
förskolan arbetar med tillsammans för att öka likvärdigheten i förskolan, för alla barn.
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Detta arbete specificeras ytterligare på detta sätt:

Varje förskolechef organiserar även för sin lokala kompetensutvecklingsplan utifrån de
behov som finns i varje enhet. Dessa behov identifieras via utvärderingar, föräldraenkät,
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och utvecklingsgrupper m.m. med utgångspunkt i
skollag och läroplan.

3.2 Barn
Barn
Förskola

Verksamhetsområde förskola

Totalt antal barn den 15 april

1 -2 år

3 -5 år

Antal barn
med annat
modersmål

Antal barn
med behov
av särskilt
stöd

Brunna/Håbo-Tibble

103

218

17

2+1

Norra Kungsängen

94

194

76

3

Östra Kungsängen

75

96

118

5

Västra Kungsängen

57

107

32

5

Östra Bro

92

242

ej angivet

8

111

217

305

16

Västra Bro

Resultat och analys
Gruppernas sammansättning utgår ifrån vårt uppdrag att erbjuda en åldersrelevant
lärandemiljö och läromedel som är tillgängligt för barnen under hela dagen. Vårt arbete
med att organisera för minskade barngrupper kommer kunna utvärderas i SKA-planen i
augusti 2019, vi ser redan nu, både fördelar och svårigheter i detta påbörjade arbete
kring organisation.
Vi ser ett ökat behov av anpassningar, för flera barn i vår verksamhet. Genom SPSMs
tillgänglighetsverktyg får vi stöd i att diskutera hur vi måste strukturera verksamhet och
lärmiljö, för att den ska vara tillgänglig för alla barn och med fokus på varje barns
förmågor. Genom samarbete med resursteamet med kontinuerliga uppföljningar,
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handledning och utbildningen "utveckling och lärande i förskolan", centralt
organiserade föreläsningar och med två Barnhälsokonferenser vi genomför med
verksamhetschef och resursteamet, kvalitetssäkrar vi arbetet kring barn med särskilda
behov. Rundabordskonferens är ett nytt arbetssätt för att systematiskt och säkert följa att
alla förskolebarn får det stöd de behöver för att tillgodogöra sig förskolans undervisning
och även säkerställa en god överlämning till förskoleklass.
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Förskolechefens ledningsdeklaration

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i
förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i
enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har
ansvaret för förskolans kvalitet. Lpfö 98 (reviderad 2016)
Varje förskolechef har formulerat sin ledningsdeklaration som utgår från
förskolechefens ansvar och uppdrag i läroplanen för förskolan. Utifrån denna
deklaration har förskolechefen lagt sin valda organisation. Organisationen utvärderas
sedan utifrån läroplanens förtydligande om uppdraget. Leder den till önskat resultat eller
behöver organisationen utvecklas och förbättras?
Det systematiska kvalitetsarbetet är centralt tillsammans med ställningstaganden från
förskoleprogrammet kring att leda arbetet mot trygg bas, pedagogers nyckelbeteenden
för ökat lärande och utveckling utifrån förmåga, hos alla barn via kollegialt och
kooperativt lärande, pedagogisk dokumentation och ett tematiskt arbetssätt.

Resultat och analys
Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter:
Samtliga förskolechefer upplever att organisationen behöver bli mer effektiv och bättre
matcha de utmaningar som verksamheten möter. För att göra detta gjordes en
gemensam inventering under ht- 16 av vilka arbetsuppgifter som görs i verksamheten
och vilka personer som gör dessa uppgifter. Syftet var att synliggöra eventuella
förbättringsområden där huvudmannen kan vara behjälplig för att öka förskolechefernas
förutsättningar att lyckas med uppdraget.
En första åtgärd var att i januari 2017 anställa den chefsintendent som samordnar
ekonomi, rehab samt systematiskt arbetsmiljöarbete, något som på sikt ska underlätta
för cheferna i deras arbete och frigöra tid för pedagogiskt ledarskap. Detta har lett till
stora effektiviseringar både av ekonomiuppföljningssystemet, men även med det
Systematiska Arbetsmiljöarbetet som varje enhet måste bedriva.
Förskolechefernas önskan att inrätta en central vikariesamordnartjänst har lett till en
vidare diskussion. Ett arbete initierat av personalchefen med en samordning av en
central vikariesamordning för utbildningskontoret och socialtjänsten pågår. Detta
kommer realiseras i mars 2019 med en start av pilotverksamhet i första steget.
Under hösten 2018 kommer förskolorna ingå i dels en styrgrupp kring upphandling av
bemanningssystemet men även i en projektgrupp för hur själva bemanningsarbetet ska
bedrivas så effektivt och rättssäkert som möjligt.
I samband med detta kommer organisationen ses över igen för att bättre matcha en
modern förskolas behov, men med hänsyn till de ekonomiska ramarna.
Medarbetarsamtal i grupp har visat, vid utvärderingen som gjordes planenligt i maj
2018, goda resultat i den pilot som gjordes läsåret 17/18, på två enheter. Modellen
kommer därför läsåret 18/19 användas i hela verksamheten, som ett led i mer hållbart
såväl ledarskap som medarbetarskap.
HME finns redovisat under punkten 3.1 Personal.
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Förskolans pedagogiska lärmiljö

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen
möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med
både det enskilda barnet och barngruppen.
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter
både i planerad miljö och i naturmiljö. (Utdrag ur Lpfö 98 (reviderad 2016))
Enligt Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) skall den pedagogiska miljön vara en
miljö som stödjer och utvecklar barns kompetenser. Pedagogerna i vår verksamhet
behöver låta miljön förändras när det sker betydande förändringar i gruppen. Den miljö
som skapas skall stödja barns samlärande, och deras erfarenheter och kompetenser ska
ses som en tillgång i både det egna och kamraternas lärande.






Skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer för alla barn och öka likvärdigheten
Planera och samordna materialval/inköp utifrån mer åldersnära gruppindelning
samt utifrån de kommunala förskolornas handlingsplan för giftfri förskola
Tydliggöra miljöer i form av rum/hörnor
Synliggöra flerspråkighetsperspektivet i alla delar av den pedagogiska miljön.
Skapa digitala miljöer för "Literacy" arbetet

I verksamheten pågår ett förändring- och utvecklingsarbete kring de pedagogiska
lärmiljöerna med fokus enligt det ovan beskrivna. Samtliga förskolor arbetar utifrån
sina lokala förutsättningar och gemensamma ställningstaganden. Under läsåret 17/18
har förskolechefer tillsammans med verksamhetschef och samtliga utvecklingsledare
gjort verksamhetsbesök i varje förskoleenhet med syfte att öka samsyn och likvärdighet
kring förskolornas pedagogiska lärmiljö. En utgångspunkt har varit utbildningschefens
ställningstagande för att alla förskolor ska arbeta med Specialpedagogiska
skolmyndighetens digitala verktyg för tillgänglig undervisning för alla barn i
verksamheten. Där ingår en utveckling och flexibilitet kring den pedagogiska/fysiska
och psykosociala lärmiljön som en central del som kräver en systematisk analys och
åtgärdsarbete utifrån barngruppens och det enskilda barnets behov.

Resultat och analys
Under året har ett intensivt arbete med lärmiljön inomhus och utomhus pågått som
planerat. Vid vårterminens slut tog förskolecheferna ställning för följande:
1. Basmiljöer - likvärdiga dvs tillgängliga och kopplade till Uppdraget och där varje
"rum" har ett formulerat syfte.
2. Miljöer som stödjer arbetet i mindre grupper - mötesplatser
3. Miljöerna som trygg Bas
T.ex. Yngre barn - fokus på anknytning, trygghet och materialkännedom (utforskande).
Äldre barn-fokus på den proximala utvecklingszonen - utmanande, meningsskapande
och trygg.
4. Miljöerna ska vara rika och estetiskt tilltalande och tydliga - vad gör man här? Vems
ansvar?
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5. Varje miljö ska innehålla inspirationsbilder i barnens höjd (pedagogisk
dokumentation).
6. Miljöerna ska kompletteras med giftfritt återbruksmaterial - tilläggsmaterial som kan
"bli".
7. Miljöerna ska stödja barns utforskande och självständighetsträning (kompetenta barn)
och vara undersökningsbart.
8. Materialet som tillförs skall vara intelligent och kreativt.
Vi har även det gemensamma ledningsuppdraget att vidareutveckla förskolornas digitala
mötesplatser genom att bland annat de lokala IKT-pedagogerna ges möjlighet att sprida
kunskap om nya verktyg och möjligheter till barn och övriga pedagoger. IKTpedagogerna ska därför ges möjlighet att stötta arbetslagen.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Hur vi går vidare:
(Förslag från enheterna)
- Utbilda fler tillgänglighetspiloter under kommande läsår (ca 60 st, idag finns en per
förskola).
- Formulera en guide till miljöerna som är gemensam - framtagen utifrån dessa syften
och ställningstaganden av tex de pedagogiska utvecklingsledarna. Guiden innehåller
frågor kring miljö, material utifrån "Pilen" som stöd för pedagogerna att arbeta i den
riktning förskolornas ledning vill se.
- Utvecklingsledarna tar fram en gemensam projektmall som stödjer pedagogernas
arbete och denna implementeras i pedagogiska caféer, där det kollegiala lärandet är
centralt och vår önskade "dela med sig kultur" manifesteras.
- Arbeta vidare med "uterummet" via processarbete lokalt på varje förskola.
Utifrån det nya digitaliseringsuppdraget i läroplanen och utifrån tillgänglighet och EU´s
nyckelkompetenser arbetar vi även intensivt med att ge barnen möjlighet att använda de
digitala verktygen integrerat i lärmiljön både på avdelningen och förskolans digitala
mötesplats. Fortbildningsinsatser pågår på alla nivåer i förskoleområdets organisation
för att säkerställa detta.
En gemensam MGN (minsta gemensamma nämnare) broschyr är under framtagande där
vi kommer förtydliga vad som Ska, Rekommenderas och vår Vision kring de digitala
verktygen. Utifrån detta får förskolecheferna tillsammans de lokala IKT-pedagogerna
och utvecklingsledarna med stöd från utbildningskontoret, erbjuda
kompetensutveckling, så alla kan nå målen. Skoldatateket kommer tillhanda hålla
specialinriktade workshops utifrån broschyren och projektledaren för "DiggIT" kommer
arbeta direkt mot barn och pedagoger utifrån innehållet.
En avslutande workshop för alla medarbetare kommer hållas under december månad där
projektledaren för "DiggIT" kommer med hjälp av de sex arbetslag som ingått i
projektet "för ökad tillgänglighet via digitala verktyg" bidra till inspiration och ökad
samsyn kring vad digitala lärmiljöer kan innebära och hur man konkret arbetar med
didaktiken kring verktygen med barnen.
Vår gemensamma vision är att utbildningen i förskolan blir tillgänglig för alla barn som
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går där, samt att barnen blir producenter (och inte konsumenter) av digitala verktyg och
medskapare i verksamheten generellt. Vi vill öka kontakten mellan förskolebarnen och
samhället. Det sker på olika sätt idag, bland annat via det pågående demensprojektet och
återbruksarbetet vi bygger i samarbete med bland annat Glasbolaget,
arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten.
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Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift
för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var
och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde
och respekten för vår gemensamma miljö.
Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn
på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar
en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande
människor och samhällsmedlemmar främjas. (Utdrag ur förskolans uppdrag Lpfö 98
(reviderad 2016))
Förskolornas verksamhet vilar på en grundsyn av allas lika värde. Där både barns och
pedagogers kompetenser tas tillvara och vi ser det gemensamma lärandet som centralt.
Vi vill att alla barn ska möta pedagoger som ser varje barn, respekterar och tillgodoser
deras behov. Vi vill att barnen ska få uppleva sitt eget värde och att vi på förskolan
tillämpar ett demokratiskt arbetssätt. Detta gör vi bland annat genom att barngrupperna
delas in i mindre grupper där vi skapar tid för varje barn. Att skapa en förskola som är
trygg och rolig handlar om många delar, men lärandeleken är en central utgångspunkt
för allt lärande i förskolan. Utveckling, lärande och omsorg ska bilda en helhet och
därför är det viktigt att vi har verktyg för att säkerställa att barnen får sina behov
tillgodosedda och att vi skapar meningsfulla sammanhang där barnen får leka sig till
lärande och utvecklas i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att varje barn utvecklar
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderade
förhållningssätt. För att barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in
i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra använder vi gruppen och
omgivningen i våra projekt och visar att vi bryr och tar ansvar för varandra.
Pedagogerna är där viktiga förebilder. Barnen ska också få utveckla sin förmåga att
upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i
vardagen, vilket vi gör när vi samtalar och reflekterar ihop med barnen. Vi arbetar även
aktivt med att öka förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionsvariation. Genom vårt arbete i det gemensamma
projektet kring hållbar utveckling och i arbetat med Grön Flagg, konkretiserar vi för
barnen hur viktigt det är att ha respekt för allt levande och visa omsorg om sin närmiljö.
Barn blir till i ett sammanhang, de är inte. De blir till i ett sammanhang med både
människor, miljö och material. Mycket av värdegrunden och förskolans uppdrag
grundar sig i våra förhållningssätt, varför detta är ett ständigt pågående och
kontinuerligt utvecklande arbete.
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7

Målområden

7.1 Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse
för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen,
• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionsnedsättning, och
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. (Lpfö 98 (reviderad 2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Förskoleverksamheten arbetar för att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet
och ansvar genom att ha ett demokratiskt och inkluderade förhållningssätt. För att
barnen ska få utveckla förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors
situation samt vilja att hjälpa andra använder förskolorna gruppen, omgivningen och
omvärlden. Pedagogerna fungerar tillsammans med barngrupperna som viktiga
förebilder. För att barnen i verksamheten ska få utveckla sin förmåga att upptäcka,
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
samtalar och reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen. Reflektionen,
tillsammans med pedagogisk dokumentation där dokumentation av olika slag ges
tillbaka till barnen, i syfte att fördjupa deras möjlighet till nya frågor, tankar och
reflektioner, utgör en viktig del av lärandet i förskolan. Förskolorna arbetar med
systematik, via olika återkommande aktiviteter, med att öka förståelse för att alla
människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.
Då trygghet enligt Broberg m.fl. (2012) är en förutsättning för lärande och forskning
visar att otrygga barn inte kan utforska och lära utan de behöver först få sina behov av
trygg anknytning tillgodosedda. Barn i vår verksamhet behöver känna att det finns en
vuxen i närheten som kan stödja och uppmuntra dem när de stöter på utmaningar och
svårigheter. Det är därför av stor vikt att samtliga förskolor arbetar mycket medvetet
med att skapa en trygg bas för alla barn.
Uppdraget i "normer och värden" är att betrakta som ett förhållningssätt i mötet och
bemötandet. På förskolorna är det naturliga och självklara sättet att möta och bemöta
alla utifrån allas lika värde, och att ge alla barn möjligheter efter sina behov och
intressen. Det är också viktigt att på olika sätt i vardagshandling förmedla detta
förhållningssätt, så att det blir ett lärande av de normer och värden som utbildningen ska
stå för. Samtliga förskolechefer beskriver att detta är centralt i deras verksamhet och ett
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ständigtfokus ligger på att från olika aspekterly fta fråganom normeroch värden,
oavsettvilka andradelar av läroplanenman arbetarmedför stunden.
Underläsåret17/18 erbjödutbildningskontoreten satsningpå Förskolelyftetdär ca 30
medarbetarefrån enheternahar gått 7,5 p Interkulturellt förhållni ngsättoch flerspråkiga
barni förskolan.Arbetetmed en gemensamhandlingsplanhar påbörjatsmed en
referensgrupp.Satsningenpå att lyfta outbildadebarnskötaremed en
gymnasiekompetens
mot arbetei förskolahoppasvi skage en ytterligare
kvalitetshöjning.

Resultat och analys
Analysenfrån SKA-planeroch enkätvisar att föräldrar generelltsettär väl medvetna
om att förskolornaarbetarmedvärdegrundsfrågor
, menbehovetav ett gemensamt
arbeteför att bibehållaen hög kvalitet är nödvändigt.Enkätresultatenvisar en
försämringfrån föregåendeår och deltagandetav vårdnadshavare
var lägreän
föregåendeår. En anledningtill dettaär att skolinspektionenskickadeut en enkättill
vårdnadshavare
någramånaderinnankommunensenkätkom ut.
Att 90% av vårdnadshavarekänneratt derasbarn är tryggt i förskolanär inte ett resultat
vi kan nöja ossmed.Likvärdighetsarbetet
behöverfortsättapå alla plan.

Förskoleprogrammets
fokus på nyckelbeteenden
samtbarngruppensom trygg bas,
utifrån anknytningsteoringer ossgemensamma
begreppoch verktyg för att utveckla
dettaarbetevidaretillsammansmed medarbetarna.
Höstenskompetensutveckling
för 60
medarbetarekring tillgänglig förskolasamtutvecklingsledarnasworkshopkring
förskoleområdetsställningstaganden
i f örskoleprogrammet
och de gemensamma
verktygen(seunderrubrikenpersonal/kompetensutvecklingsplan)
Ett särskilt utvecklingsområdekring att ta fram ett gemensamtarbetssättför
interkulturellt förhållningssättoch flerspråkigabarnhar identifieratsi tidigareSKAarbete. Detta kommerur 2017års arbetekring interkulturellt förhållningssätt,samt
skolinspektionensfeedbacktill huvudmannen.En referensgrupphar startatmed att ta
fram riktlinjer för dettaoch utvecklingsområdetfår stöd från SPSM.I gruppeningår
resursteamet,
skoldatateket,förskolechefer,utredarefrån stabensamtverksamhetschef
förskola.En högskoleutbildningpå 7,5 poängkring flerspråkigabarni förskola startade
i kommunensregi i samarbet
e med Skolverketsförskolelyft underhösten2017.
Kursdeltagarnarepresenterade
samtligaförskoleenheter,samtutbildningskontoret.En
handlingsplanfinns framtagenmen vi avvaktardennya läroplanenför förskolanoch har
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därför inte färdigställt planen helt. Dock används den i de delar som är klara.
I verksamheten lyfter man fram goda exempel utifrån de utbildningssatsningar som
avslutats och de som fortfarande pågår. Vi kan se hur kompetenssatsningen leder till
ökat engagemang, kunskap och ökar det pedagogiska samtalet ute bland våra
medarbetare.
Vi behöver bli bättre på att beskriva vårt arbete mot kränkande handlingar då det enligt
föräldraenkäten finns vårdnadshavare som inte vet hur vi arbetar. Vårt arbete med trygg
bas behöver förtydligas för att få ett resultat av att vårdnadshavare känner att mitt barn
är tryggt i förskolan.
Att utveckla det interkulturella förhållningssättet och att utveckla medarbetarnas
förmåga att bemöta barn med nyfikenhet och intresse utifrån olika hemkulturer, är ett
utvecklingsområde som synliggjorts i förskolechefernas beskrivningar i enheterna
systematiska kvalitetsarbete.

Förskolechefens bedömning av målområdet
Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Gemensamma aktiviteter under året 18/19 kring Normer och värden:





Fortsatt arbete med de lokala planerna mot diskriminering och kränkande
behandling
Utbildande av fler Tillgänglighetspiloter på varje förskola i samarbete med
resursteamet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vi har sedan
2016 fått stadsbidrag från dem för att detta arbete ska kunna upprätthållas och
fördjupas.
Intern fördjupning för alla förskollärare kring deras ledaruppdrag utifrån
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läroplanens intentioner samt kring våra gemensamma ledarverktyg (se under
personal) och begrepp, för att nå önskat förhållningsätt kopplat till förskolans
värdegrund och arbetssätt
Implementering av den gemensamma handlingsplanen för flerspråkiga
barn/interkulturellt förhållningssätt

7.2 Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,
kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.
(Lpfö 98 (reviderad 2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Läroplanen beskriver att barns lärande kan bli både mångsidigt och sammanhängande
genom ett temainriktat arbetssätt. Genom det arbetssätt alla förskolecheferna har valt
(att arbeta i projekt, där läroplanens målområden vävs in i projekten och arbetet med
pedagogisk dokumentation som grund för reflektion) skapas ett sammanhang för både
barn och pedagoger. Med ett projekterande förhållningssätt menas att verksamheten ger
barnen möjlighet att under en längre tid fördjupa sig i något ämne som intresserar dem.
Ett tvärvetenskapligt arbetssätt gör det möjligt för pedagogerna att väva in alla
strävansmålen i projektet, dvs undervisningsuppdraget samtidigt som barnen ges ett
reellt inflytande i vardagen i våra förskolor.
Samtliga förskolechefer har tagit fram en handlingsplan för sitt arbete med IKT, med
stöd av staben i syfte att öka likvärdigheten kring användande och syfte med digitala
verktyg i förskolan. Digitaliseringsuppdraget i förskolan är första steget mot en
likvärdig och tillgänglig utbildning för alla barn. Därför har vi påbörjat ett arbete med
att identifiera minsta gemensamma nämnare utifrån uppdraget. Vad ska alla barn i våra
förskolor få uppleva och lära sig när det gäller digitaliseringsverktyg.
Den pedagogiska planeringen ger en lägesbeskrivning kring barnens intressen och
nyfikenhet vilket ska kopplas till val av aktiviteter, arbetssätt och till val av
lekaktiviteter. Detta kopplas sedan till vad det är pedagogerna vill uppnå, vilken önskad
utveckling de önskar se hos barnen med utgångspunkt i läroplanens
strävansmål/utbildning. Att hitta balansen mellan att följa barnens tankar och teorier och
tillföra ny kunskap och nya utmaningar så lärande uppstår, är en utmaning som kräver
kunniga och medvetna medarbetare. Varje barngrupp behöver därför ledas av en
förskollärare.
För att följa barns lärprocesser används pedagogisk dokumentation som är ett redskap
för reflektion för barn och pedagoger. Det gör det möjligt att se tillbaka, tänka igenom
och förstå mer av det som händer i en lek/process. Barnen kan återberätta vad de gjort,
vilka strategier de prövat eller var de fick sina idéer ifrån. Pedagogerna kan samtala om
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händelseförlopp, göra kopplingar till teorier samt reflektera över sin egen roll. För ökad
medvetenhet och rolltydlighet är ledarskapet på alla nivåer i förskolan framlyft i
kommande utvecklingsinsatser på huvudmannanivå (se kompetensutvecklingsplan samt
text under fliken Personal).
Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet och ska
enligt förskolans läroplan (2016) samt förskoleprogrammet, vara vägledande i
utvecklingsarbetet på förskolorna. Satsningar har gjorts både centralt och lokalt med
detta under 2016/2017. Arbetet har varit en viktig del av utvecklingen av det
systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå.
Ett gemensamt projekt har startats i syfte att dels utveckla en gemensam förmåga till
pedagogisk dokumentation och dels för att skapa ett kollegialt och kollektivt lärande
kring hur processer drivs på bästa sätt. Projektet utgår från Hållbar utveckling som är ett
mål i sig, men som även ger utrymme för hela läroplanens alla strävansmål. Under
hösten 2017 var ledningsgrupperna för förskolorna tillsammans med verksamhetschefen
på en konferens samt handledning kring hur vi kunde gå vidare med det arbetet. Under
läsåret 18/19 kommer ett gemensamhetsprojekt starta där våra femåringar tillsammans
med kommunens lokala glasbruk (Glasbolaget) kommer få arbete med projektet "Från
sand till glas". Arbetet kommer ske utifrån återbrukstanken där återvunnet glas smälts
ner och används igen. Temat blir utifrån ett pågående projekt kring "Trumgräshoppan"
som finns i Upplands-Bro och är utrotningshotad. Arbetet kommer stärka möjligheten
att arbete med begreppet "ekologisk känslighet" hos barnen. Vi tror på ett lärande där
barnen är medskapare och producenter vilket samarbetsprojektet möjliggör.
Reflektionen tillsammans med barnen har ett högt pedagogiskt värde. Barnen utvecklar
sin förmåga att utforska, ställa frågor och samtala om sina upplevelser och erfarenheter
tillsammans. Det är här pedagoger och vårdnadshavare kan se progressionen i varje
barns lärande och utveckling och framförallt där barnen själva kan få syn på sitt lärande.

Resultat och analys
Vi kan konstatera att vi tydligare behöver lyfta fram barnens tankar och hypoteser i vår
dokumentation för att synliggöra vilket sammanhang/resonemang, som ligger bakom
det verksamheten erbjuder barnen och av denna anledning har enheternas
utvecklingsledare tillsammans arbetat fram ett underlag för de utvecklingssamtal alla
vårdnadshavare har rätt till. Där försöker vi på ett likvärdigt och professionellt sätt lyfta
in barnets utveckling och lärande via pedagogisk dokumentation, för kunna visa på och
konkretisera varje barns förändrade kunnande och verksamhetens förmåga att möta
varje barns behov av stöd och stimulans utifrån uppdraget i läroplanen.
I vår analys ser vi också att vi genom dokumentation hittills inte har lyckats synliggöra
hur verksamheten arbetar med de prioriterade områdena i Läroplanen; språk, matematik,
naturvetenskap & teknik. Därför trycker vi även extra på dessa områden i
utvecklingssamtalen.
Under våren 2017 avslutades dels den 7,5 p kurs i förskollärarlyftet kring flerspråkiga
barn där alla enheter deltagit med medarbetare, samt den 7,5 p kurs i natur och teknik
som utbildningskontoret genomfört lokalt i kommunen för att stödja utvecklingen av
detta arbetet.
Vi hoppas kunna utvärdera effekten av dessa satsningar under 2019.
Resultaten från föräldraenkäten visar inga dramatiska förändringar från föregående år
utan påvisar behovet att arbete vidare med de satsningar vi har gjort och gör, kvarstår.
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I juli 2019 kommerden nya läroplanenför förskolanträdai kraft, där kommerett arbete
medimplementeringatt behövapåbörjasunderläsåret.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Vi kommerbehållavårt fokus på tillgänglig undervisni ng för alla barngenom:
Digitaliseringsuppdraget - Barnenhar fått nya erfarenheter,kunskaperoch förståelse
för naturkunskap,matematikoch teknik genom att användaoch möta digitala verktyg
somlärplatta,dokumentkamera,
mikrofon, diktafon och digitala musikinstrumenti
undervisningen.Vi kommerdärför att fortsättautmanai den pedagogiskautvecklingen
och lärandetför bådebarn och pedagoger.Vårt samarbetemed SPSMkring tillgänglig
undervisningför alla barn genomdigitala verktyg, fortsätteroch det ger resultatut i
verksamhetenmed barnen.Justnu ingår ett arbetslagper enheti projektetoch i
decemberkommervi genomföraen workshopför alla medarbetaredär projektetvisas
upp i syfte att ge kunskapoch inspirationtill det vi benämnerMGN (minsta
gemensamma
nämnare)i arbetetmed barnslärandeoch utveckling.Även under2019
kommerolika internutbildningarerbjudastill våra medarbetareför att alla skakunna
uppnåmålenblandannatfrån skoldatateket,resursteamoch projektledarenför Diggit
(om projektetfår nya medelfrån SPSM).Förskolechefer,utvecklingsledareoch IKT pedagogerhar erbjuditsatt deltai konferensenFörskola21 samtIKT -pedagogerna
kommervia utbildningskontoreterbjudasen utbildningsdagtillsammansmed"handson
sience"underhösten2018, vilket är ytterligarestegi fördjupningenav arbetetmot
likvärdig utbildning. En gruppomvärldsbevakare
kommerävendelta på BETT-mässa
n
och förhoppningsvisävendettaår bidra med en workshopom vårt arbetedär hela
styrkedjandeltaroch bidrar.
Flerspråkiga barn - då enkätenvisar att vi har ett arbeteatt göra gemensamtkring
språkutvecklande
arbetssätt generelltoch flerspråkighetspecifikt kommer
implementeringav den gemensamma
handlingsplansom arbetats,fram vara en central
och viktig del av kommandeläsår.Processenkring implementeringär påbörjadoch nu
när kommandeläroplanfinns att läsa(från och med 20180827)kan arbetetta ny fart.
Arbetavidaremed intern kompetensutveckling
av våraförskollärarekring deras
ledningsuppdragi barn- och medarbetargrupp
i syfte att stärkautbildnings- och
likvärdighetsuppdraget.
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7.3 Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala
utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar
och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
verksamheten.
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att
påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,
och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att
få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. (Lpfö 98 (reviderad 2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Som tidigare beskrivet ges barnen i förskoleverksamheten stor möjlighet till ett reellt
inflytande över förskolans pedagogiska lärmiljöer och verksamhetens projektarbeten
som grundar sig på barnens intressen. Det finns generellt många olika former för
barnens inflytande i vardagen på förskolorna:




reflektioner tillsammans, barngrupp och vuxna, där barnens idéer och hypoteser
bidrar till utvecklingen av verksamheten och till det kooperativa lärandet.
olika former av samråd där barns tankar och åsikter tas tillvara och bidrar till
utvecklingen i våra förskolor.
Via den pedagogiska dokumentationen får pedagogerna syn på barnen och deras
intressen och på detta sätt kan även de yngsta barnen komma till tals, även om
de inte har ett talspråk.

En förskolechef beskriver: Vid höstterminen utformas en intresseplan i samband med
utvecklingssamtal med vårdnadshavare som bygger på barnens intressen och behov.
Inför intresseplanen beskriver och dokumenterar pedagogerna hur barnet har visat
intresse för olika delar i förskolans verksamhet och föräldrarna beskriver vad de har
sett hemma. Barnen intervjuas och när intresseplanen är utformad presenteras den
också för de barn som är så pass stora att de kan förstå innebörden, de får också ha
synpunkter på planen. Till vårterminen har dokumentation sammanställts för att
presentera hur verksamheten har tillvaratagit och utmanat barnets intressen,
frågeställningar och behov samt hur detta har bidragit till en utveckling av förskolans
verksamhet och barnets utveckling och lärande.
Detta är ett konkret exempel på hur förskolan ger barn inflytande i verksamheten på
förskolan både på kort och på lång sikt. Barnen blir en del av det systematiska
kvalitetsarbetet och medskapare av vardagsarbetet i förskolan. Vi ser att detta skapar en
känsla av meningsfullhet, tillhörighet och autonomi för barnen.
Något som enligt forskning visat sig viktig för motivation och glädje (Deci &Ryan mfl.
2001).
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Resultat och analys
För att vårdnadshavare
ska seatt förskolanarbetarmedatt tränabarneni att ta ansvar
behöverpedagogerna
bli tydligarei att visa dettaarbetetill vårdnadshavare
genom
dokumentationoch daglig information av verksamhetens
innehåll.Då vi i vårt
projekterande
- och utforskandearbetssätt främstarbetarutifrån barnensintressenoch
dokumenterarbarnenslärandetill bådebarnoch föräldraratt ta del av, är resultatetav
föräldraenkäten2017 förvånande.
Vi kan konstateraatt arbetetmed att synliggöraarbetetmed barnsinflytande och ansvar
måstefortsätta. Baragenomatt fortsättaatt förtydliga utbildningsuppdraget
som
förskolanhaft sedan2011,kan dettauppnås.Vi hoppasatt arbetetmedden nya
läroplanensom gäller från juli 2019 skabidra till förtydliganden.

I pedagogersutvärderingläsåret17/18 av barnsinflytandekan vi seatt barnenhar mött,
varit delaktigai, samtförståtthur olika demokratiskabeslutsprocesser
kan gå till.
Projektenutgårfrån barnensfunderingaroch intressensamtfrån strävansmålen
i
läroplanen.Utvärderingenvisar på pedagogernasolika sättatt tolka vad som är barns
inflytandenågotsom kan påverkaresultatetinom dettamålområdegällandebarns
inflytande.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Vi behöverarbetaännumer med att skapasamsynpå gemensamma
begrepp.
En förskolechef skriver: Ett sätt att få en samsynoch väckanya tankar kring arbetet
medbarns inflytandekan vara att lyfta begreppetinflytandeoch diskuterapå vilket sätt
och i vilka sammanhangbarnengesinflytandepå förskolan.För att ta reda på om
barnenansersig ha inflytandei för demviktiga delar av verksamheten
behövervi så
klart ävendiskuteraoch problematiseradet medbarnensjälva.
Organiserandet
för minskadebarngrupper,som pågåri verksamhetenkommer
att bli en viktig del i möjlighetenatt synliggörabarnsreellainflytande.
Arbetetmedsamsynoch gemensamma
ställningstaganden
som skett
tillsammansmedverksamhetschef,
förskolechefersamtutvecklingsledareunder
hösten2017via verksamhetsbesök
i våraegnaverksamheterkommeratt
fortsättaunderkommandeläsår18/19.
Arbetetmeddigitaliseringskaparmöjligheterför ossatt via QR-kodergöra
korta filmdokumentationeröver barnsinflytandevilket kan bidra till
synliggörandetav förskolansarbeteför vårdnadshavare.
ArbetetmedNyckelbeteenden(från förskoleprogrammet)lyfts i de
verksamhetsmöten
somhuvudmannenansvararför samti de
verksamhetsuppföljningar
som verksamhetschef
gör underterminenför att följa
det systematiskakvalitetsarbetet.Ett sättatt säkrabarnsinflytande går via
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pedagogernas förhållningsätt i mötet med barnen.

7.4 Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn
ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i
ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att
inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för
barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Information ges idag via vår lärportal V-klass.
Vid varje förskola finns föräldraråd i någon form, som håller möten ett antal gånger per
läsår. I rådet ingår föräldrarepresentanter från varje avdelning, där sådana finns, samt
representant från förskolans ledning. Det finns även ett centralt förskoleråd som leds av
utbildningsnämndens ordförande och där utbildningschef samt verksamhetschef för
förskolan deltar.
Föräldramöten för information och diskussion om verksamheten lokalt, sker minst en
gång per år. Vid behov sammankallar förskolecheferna till extra möten. Vid synpunkter
och klagomål agerar man snabbt för att ta hand om detta.
Förskolorna erbjuder föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per läsår vilket är vad som
anges i läroplanen. Det finns en systematik i genomförandet av samtalen i syfte att
främja en ökad fortlöpande dialog med tydlig inriktning mot barnets trivsel, utveckling
och lärande samt att på bästa sätt skapa en samsyn för barnets behov, utveckling och
lärande. I systematiken ingår att dokumentera hur verksamheten svarar mot barnets
behov, utmanar intressen och utvecklar förmågor. I utvärdering med medarbetare
framkommer det att detta är tidskrävande, men att det bidrar till en tydlighet, röd tråd
och utveckling som är positivt för både barn, vårdnadshavare, pedagoger och
verksamheten. En framgångsrik metod där det enskilda barnets förändrade kunnande
synliggörs.
Några enheter har även påbörjat föräldrasamtal i grupp vi kan utvärdera detta vid
läsårets slut.
Ett arbete med att ta fram gemensamma dokument kring utvecklingssamtalet har, som
tidigare nämnts, just avslutats.

Resultat och analys
Under läsåret 15/16 har en gemensam lärportal för Utbildningskontorets samtliga
verksamheter upphandlats. För förskolans del har det nu 2018, när
implementeringsfasen är över, bidragit till det förväntade resultatet att
kommunikationen mellan förskolorna och hemmen har ökat och blivit mer
professionell, användarvänlig och likvärdig. Vi behöver dock fortsätta arbetet med att
skapa tillgänglig information för våra flerspråkiga vårdnadshavare för att uppnå
tillräckligt god likvärdighet.
Vid synpunkter och klagomål agerar både förskolechef samt verksamhetschef snabbt för
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att ta handom detta,vilket visat sig framgångsrikoch minskatklagomålshanteringen.
Vi kan trots dettaseen liten försämringav resultatetfrån vårensföräldraenkät.En del i
dettakan beropå att månganya vårdnadshavare
kommit in i verksamhetenoch ännu
inte deltagiti de aktiviteter som förskolanerbjuderi syfte att skapaett gott
samarbetsklimatmellan hemmetoch förskolan.Arbetet medatt informeraom
förskolansuppdragmåstefortsättapå mångaolika sätt.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
De gemensamma
riktlinjer för utvecklingssamtal,som utifrån resultatenovan är
framtagna,syftar till att kvalitetssäkramötetmed vårdnadshavare
och barn.Det
förväntasöka systematikenkring föräldrainflytandetsamtlikvärdigheteni samtalen.
Om dettaskerska följas upp i SKA augusti2019.
Den kommandenya läroplanenför förskolanskaimplementerasoch göraskändför
bådebarnoch vårdnadshavare
detta arbetekommerledaslokalt av varje förskolechefi
samarbetemed verksamhetschef
underläsåret18/19.
Uppföljning av den redovisningsom vårdnadshavarna
fått av sinaenkätsvarmåstebli
tydligt koppladtill begreppoch utvecklingsområden,
menävenstyrkor som
framkommiti enkäten.
Förberedelserinför nästaenkätomgångbehöverplanerasi god tid, dvs. underhösten
2018.

7.5 Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
Förskolanskasamverkapå ett förtroendefulltsätt medförskoleklassen,
skolanoch
frit idshemmetför att stödja barnensutvecklingoch lärandei ett långsiktigtperspektiv.
Inför övergångarskade berördaskolformernaoch fritidshemmetutbyta kunskaper,
erfarenheteroch information om innehålleti utbildningenför att skapasammanhang,
kontinuitet och progressioni barnensutvecklingoch lärande.Det skaävenfinnas
samarbetsformersomsyftar till att förberedabarnenoch derasvårdnadshavareinför
övergångarfrån förskolantill förskoleklassen,
skolanoch fritidshemmet.(Lpfö 98
(reviderad2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Alla förskolor har en fungerandehandlingsplanframtageni områdesgrupper
med
rektoreroch förskolechefer.Utbildningskontorethar valt att ta fram en ny
kommungemensam
plan för övergångarfrån förskola till skolautifrån Skolverkets
riktlinjer. Dettai syfte att kvalitetssäkraarbetetoch öka likvärdighetenför kommunens
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alla barn och vårdnadshavare.
Den nya planen har använts av samtliga enheter från och med läsåret 2016/2017 och
enheterna upplever att övergångarna fungerat bra.

Resultat och analys
Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter:
Det finns ett fungerande samarbete till stöd för barns kontinuerliga utveckling och
lärande i förskolan, grundskolan och med fritidshem. Vi har i kommunens verksamheter
nätverksmöten, besök på skolgårdarna, möte med klasslärarna och överlämningssamtal.
Utvärderingarna leder till att brister rättas till och inte leder till onödiga misstag.
Förskolecheferna upplever att den nya handlingsplanen fungerar väl, något som styrks
av att utbildningsstaben inte mottagit några klagomål detta år, kring övergångar från
förskolan. Såväl likvärdighet som kvalitet bedöms därför ha ökat.
Barnhälsokonferenserna i verksamhetsområdet där förskoleteamet, resursteamets chef,
verksamhetschef förskola samt förskolechefer deltar, kvalitetssäkras övergångarna
mellan skolformerna ytterligare. Vi kan se att vi blivit bättre på övergångar tack vare
våra åtgärder.

Förskolechefens bedömning av målområdet
Förskolechefens bedömning av
målområdet

Inte uppnått

Fungerande samarbetsformer
mellan skolformer ska finnas och
tillämpas vid tex övergångar.

Uppnått

Uppnått

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Arbetet fortsätter enligt de strukturer som nu finns.

7.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp,
utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor
för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.
För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns
erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika
målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor,
erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande
förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.
(Lpfö 98 (reviderad 2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Under hösten 2015 påbörjades en revidering av det systematiska kvalitetsarbetet för alla
skolformer på Utbildningskontoret. Detta skedde i samband med att en ny organisation
med större enheter och verksamhetschefer för varje skolform trädde i kraft. Varje
förskolechef hade en egen modell av årshjul för sitt systematiska kvalitetsarbete vilket
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försvårade att göra en sammanställning och få likvärdig data att jämföra progressionen
på enskilda förskolor och mellan enheter. För att underlätta för verksamheterna skapade
Utbildningskontoret därför ett gemensamt årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet
som skulle möjliggöra att alla skolformer skulle samla in samma data samtidigt och på
så sätt kunna analysera styrkor och utvecklingsområden på huvudmannanivå.
Förskolans årshjul tar avstamp i styrdokumenten.

Resultat och analys
Utvecklingsområden utifrån analys av våra gemensamma styrkor och svagheter:
För förskolan fanns före augusti 2016 få resultat dokumenterade på huvudmannanivå.
Det saknades dokumenterad analys av bakomliggande orsaker till resultat, både
avseende varför vissa mål inte nås till fullo och varför vissa mål är uppnådda. Således
fanns brister i analysen av resultat ur ett huvudmannaperspektiv. I och med att
huvudman inte gjorde en tillräcklig analys av de samlade resultaten på övergripande
nivå fanns det även bristande förutsättningar för huvudmannen att vidta relevanta
utvecklingsåtgärder.
En förskolechef uttrycker sig i sin enhets SKA-rapport hösten 2017 kring arbetet, på
följande vis: Pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för en fördjupad förståelse om
hur barnens förändrade kunnande kan utmanas och följas upp. Arbetslagens
dokumentation i form av exempelvis projektarbeten, reflektionsprotokoll, intervjuer,
enkäter, medarbetarsamtal mm leder till en nulägesanalys som i sin tur leder till nya

Utbildningsnämnden, SKA-rapport förskola 2017-18

33(40)

mål som utvärderas/mäts och analyseras. Vi följer vårt pedagogiska årshjul och arbetar
fortlöpande med att anpassa det efter våra behov och uppdrag.
För huvudmannen är detta en indikator på att det systematiska kvalitetsarbetet kopplat
till årshjulet har börjat fungera som det är tänkt och nu anger riktningen för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom de kommunala förskolorna på enhetsnivå, men även på
huvudmannanivå.
Efter ett läsår där det nya systematiska kvalitetsarbetet har implementerats går det nu att
börja göra jämförelser av likvärdig data som mäts vid ett gemensamt tillfälle och därför
kan ge en bild av ett nuläge eller ett resultat. Årets analys ger en tydligare bild av
förskolornas resultat och bakomliggande orsaker.
Både styrkor och svagheter har blivit synliggjorda med hjälp av det nya SKA- arbetet
och årshjulet.
Det har saknats en tydlig koppling mellan förskolechefernas årshjul och huvudmannens
och detta har funnits med som en målsättning under rubriken Utveckling och lärande.
Detta har verksamhetschefen lyft i återkoppling till förskolecheferna och årshjulet har
därav blivit synliggjort. Vi ser att detta valda förbättringsarbete har gett resultat.
Uppdraget för förskolecheferna är komplext med lärandeuppdraget, tillsynsuppdraget,
medarbetaruppdraget, barn- och vårdnadshavaruppdraget samt arbetsmiljö-, ekonomioch lokalansvar. Organisationen är till viss del underdimensionerad i förhållande till
komplexiteten, vilket skapar hög arbetsbelastning i vardagen hos både barn,
medarbetare och chefer. Detta i sin tur påverkar kvaliteten på verksamheten.


Målsättningen att: Skapa förutsättningar för huvudmannen att göra en kvalitativ
analys av samlade resultat på övergripande nivå och vidta relevanta
utvecklingsåtgärder är uppnådd. Det har skett förbättrad kommunikation mellan
enheterna och huvudmannen, även om ett fortlöpande arbete krävs från båda
parter. Att se på samma resultat samtidigt för att kunna göra jämförelser och
analysera resultat för att vidta nya åtgärder är fortsatt ett viktigt arbete som inte
får avstanna.

Uppföljningen av SKA-planerna i augusti 2018 synliggör mer av organisationens alla
styrkor och utvecklingsområden. Vi har hittat en form för våra gemensamma
utvecklingsområden och börjar nu kunna sprida detta ner i hela organisationen och
skapar på detta sätt en ökad delaktighet och transparens för våra barn, medarbetare och
även för vårdnadshavare. Förskolecheferna beskriver hur de har hittat en tydligare
struktur för det systematiska kvalitetsarbetet med uppföljningar, utvärderingar och
utveckling. Under läsåret 17/18 har ett intensivt arbete pågått på samtliga
förskoleenheter kring att förtydliga och förenkla processerna kring det systematiska
kvalitetsarbetet då detta av medarbetarna har upplevts ta mycket tid i anspråk.
En förskolechef beskriver sitt läge så här:
Under augusti och september arbetar vår pedagogiska utvecklingsledare medvetet med
återkoppling till medarbetarna utifrån deras SKA-planer. Vi kan som ledning se att
pedagogernas kontinuerliga arbete i SKA-planer har lett till att vi ser en röd tråd i det
systematiska kvalitetsarbetet kopplat till verksamhetens utveckling. Alla har på sin
reflektionstid kontinuerligt analyserat och skrivit i SKA-plan och
tillgänglighetsverktyget.
Vårens utvärdering 2018 upplevdes därför av våra pedagoger som mer lätthanterligt
och greppbart eftersom de hade skrivit i den fortlöpande än vad deras utvärderingar av
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SKA-arbetet visade 2017.

Förskolechefens bedömning av målområdet
Förskolechefens bedömning av
målområdet

Inte uppnått

Vidareutveckla och förbättra det
systematiska kvalitetsarbetet i
samverkan med förskolecheferna

Uppnått
Uppnått, förbättringsarbetet
fortsätter lokalt

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
7.7 Jämställdhet mellan flickor och pojkar
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen
och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas
sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och
manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och
pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö 98 (reviderad 2016))

Så här genomför vi vårt gemensamma arbete för att uppnå målen
Samtliga förskolechefer ser detta som ett ständigt pågående utvecklingsarbete där
pedagogiska diskussioner utifrån jämställdhet mellan kön är en naturlig del av
vardagsarbetet på förskolorna. Förskolecheferna beskriver även hur de systematiskt
strävar efter att ge flickor och pojkar samma möjligheter och förutsättningar till
utveckling, lärande, social kompetens och utmaningar utan att fastna i traditionella
könsmönster. Det är en del av värdegrundsarbetet
Miljöerna på förskolorna är i stort sett könsneutrala och stödjer likvärdigheten mellan
flickor och pojkar. Detta återspeglar sig i föräldraenkäten 2015 där just nöjdheten med
detta arbete har fått högst resultat.
Trots detta väljer förskolechefer att lägga extra fokus på jämställdhetsfrågan i sin lokala
kompetensutvecklingsplan även 2018. Detta styrker uppfattningen att det är ett ständigt
pågående kvalitetsarbete.
Vi behöver fortsätta att utveckla vårt aktiva arbete kring jämställdhet genom att:






Vi arbetar för att det material som barnen erbjuds inte är könskodat
Vi behöver öka kunskapen kring normkritik
Vi behöver undersöka vilka val pojkar och flickor erbjuds
Vi behöver undersöka hur mycket talutrymme och uppmärksamhetsutrymme
pojkar respektive flickor får
Vi behöver se över den litteratur som används på förskolan så att barns
möjligheter att identifiera sig med rollkaraktärerna har en hög variation

En förskolechef skriver:
Vi har påbörjat arbete om välkomnande i förskolan med ett genus-, normkritiskt och
interkulturellt förhållningsätt. Vi problematiserar kring välkomnandet i olika

Utbildningsnämnden, SKA-rapport förskola 2017-18

35(40)

situationer, exempelvis när barnet eller vårdnadshavaren kommer till förskolan, och
bjuds in och välkomnas i vår lärmiljö, till undervisningssituationer, matsituationer,
lärmiljön utomhus osv. Syftet är att vi blir medvetna om hur vi tar emot, bjuder in och
agerar med ett genus-, normkritiskt, interkulturellt förhållningsätt. Vi vill att alla ska
känna sig sedda, efterlängtade, bekräftade, lyssnade på och bli varmt och respektfullt
emottagna/inbjudna till förskolan och i alla delar av verksamheten där olikhet ses som
en tillgång. "Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningsätt som ska prägla
verksamheten Omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas fram och
synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom
konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och respekt för
de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är
vuxna viktiga som förebilder" (Lpfö 98/16, sid 4). Delegationen för jämställdhet i
förskolan skriver i sitt slutbetänkande att "personalens förhållningsätt är den viktigaste
faktorn i jämställdhetsarbetet" (SOU 2006:75, sid 91).

Resultat och analys
Resultatet i vår tidigare föräldraenkät visar att de flesta föräldrar upplever att vi ger
pojkar och flickor samma möjligheter på förskolorna.
Vi anser att detta arbete ständigt behöver analyseras och vidareutvecklas. Vi ser att vi
inte haft tillräckligt många aktiva diskussioner kring genus och jämställdhet och att det
därför behöver arbetas lite extra med det. Vi har en medvetenhet kring beställning av
material och att iordningställa miljöerna på förskolan. Men vi behöver aktualisera
debatten utifrån vårt förhållningssätt, begreppsanvändning och bemötande.
Det pågår en mängd olika aktiviteter ute på förskolorna och medvetenheten kring
jämställdhetsfrågan är stor. Det är även en färskvara som alltid behöver lyftas och
utvärderas i förhållande till målen. Detta görs systematiskt varje år i samband med
diskriminering och kränkande behandling.
Jämställdhet saknas i den nya föräldraenkäten vilket gör utvecklingsarbetet svårare att
mäta.
.

Förskolechefens bedömning av målområdet
Förskolechefens bedömning av
målområdet

Inte uppnått

Aktualisera arbetet med genus och
jämställdhet och föra in ett mer
normkritiskt arbetssätt

Uppnått

inte uppnått

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår




Förskolecheferna planerar, genomför, följer upp, utvärderar och analyserar sina
insatser löpande under året och dokumenterar effekten av åtgärder i SKA-planen
Huvudmannen följer utvecklingsområdet i SKA-planen och uppmuntrar till att
erbjudandet om resursteamets workshop kring normkritik utnyttjas i enheterna.
Uppföljningar av utvecklingsområdet sker i samband med verksamhetschefens
uppföljningar vid verksamhetsmöten samt vid de systematiska
kvalitetsdialogerna och Barnhälsokonferenserna under läsåret.
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8

Förebyggande arbete kring barns hälsa

Så här genomför vi vårt förebyggande arbete kring barns hälsa

Under 2016 arbetade en referensgrupp bestående av verksamhetschef, förskolechefer,
samt specialpedagoger och förskolepsykolog från resursteamet fram en riktlinje kring
vad förskolorna erbjuder barn inom autismspektrumtillstånd, AST. Riktlinjen gäller
sedan hösten 2016.
Under läsåret 16/17 togs gemensamma dokument fram för nulägesanalys och
pedagogisk kartläggning som nu används i alla förskolor.
Under läsåret 17/18 initierades av verksamhetschef i samarbete med resursteamets
enhetschef en ny modell för systematiskt barnhälsoarbete (se ovan).

Resultat och analys
På sikt önskade vi enligt den gemensamma riktlinjen för barn inom AST, bygga upp två
förskolor i kommunen som har extra god kompetens för att höja kvaliteten på vad
kommunala förskolor erbjuder barn inom AST och även barn med övrig
funktionsvariation. Från januari 2018 finns nu dessa två grupper i verkligheten, en i
Kungsängen och en i Bro. Arbetssättet är inkluderande.
För att ge varje enskilt barn stöd i sin utveckling, utifrån barnets särskilda behov, krävs
kompetens. Vi har stöd i dokument som nulägesanalys och pedagogisk kartläggning och
får bra handledning av förskoleteamets specialpedagoger och psykolog.
Syftet att öka likvärdighet och öka tillgängligheten i undervisningen för alla barn börjar
uppnås om än förskolechefernas SKA-rapporter visar att det finns fortsatt stora behov
av kompetensutveckling och arbetet med detta kräver systematik och aldrig blir färdigt.
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Förskolecheferna beskriver i sitt systematiska kvalitetsarbete att arbetet för pedagogerna
med tillgänglighetsverktyget har skapat en helhetssyn kring alla barn och lärmiljön. Det
främjar att alla barn som vi tänker särskilt kring får stöd av resursteamet och gör
anpassning efter de insatser som behövs. Läsårets planerade fördjupning kring
tillgänglighetsarbetet med stöd av SPSM där 60 medarbetare får en utbildning kring
verktyget samt vårt gemensamma projekt "Diggit" kommer leda till en ökad fördjupning
för fler.
De punktinsatser som gjorts i form av storföreläsningar kring barnhälsa och barns rätt
till trygghet har gett en bred gemensam kompetensökning kring området.
Handlingsplanen hjälper oss att hålla kvar fokus kring denna viktiga fråga.
Under föregående läsår har varje enhet genomfört två barnhälsokonferenser där alla
barn har synliggjorts och behov av anpassningar i verksamheten eller särskilt stöd enligt
skollagen har lyfts. Åtgärder och stöd har planerats på plats och sedan har arbetet som
skett ute på enheterna följts upp i nästkommande konferens. Utvärdering av detta nya
arbetssätt visar att det har varit framgångsrikt och kommer att fortlöpa enligt årshjulet
ovan.
Vi har en god struktur för arbetet kring barn med särskilda rättigheter.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår
Ny fördjupad kompetensutveckling för medarbetare är inplanerad för läsåret 18/19 kring
ökad tillgänglig undervisning i förskolan, för alla barn. Arbetssättet är inkluderande.
Insatser kring att ge medarbetarna kunskaper kring barns trygghet fortsätter att
genomföras på centralt initiativ utifrån handlingsplanen som togs fram av
utbildningskontoret och förskolechefer 2016 "Trygg förskola". Hittills har utbildning
skett med både externa som interna föreläsare via Rädda barnens material "Stopp min
kropp" och "Krisens olika faser" (2016), Brottsoffermyndighetens material "Liten och
trygg" (2017) samt för läsåret 18/19 planeras en storföreläsning kring temat "Våld i nära
relationer".
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9

Synpunkter och klagomål

Skollagens bestämmelser om klagomålshantering
Enligt 4 kap. 7-8 §§ skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot
och utreda klagomål mot utbildningen. Det är upp till varje huvudman att själv
bestämma hur klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om
klagomålsrutinerna lämnas. Huvudmannen ska informera barn, elever och
vårdnadshavare om rutinerna så att de vet hur de går till väga för att lämna ett
klagomål. Om handläggningen av ett klagomål visar att det finns brister i verksamheten
ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
Enligt 4 kap. 7-8 §§ i skollagen ska alla huvudmän ha skriftliga rutiner för att ta emot
och utreda klagomål mot utbildningen. Utbildningsnämnden beslutade den 3 mars 2015
om klagomålsrutiner för huvudmannens verksamheter. Rutinerna gäller all verksamhet
inom Utbildningsnämnden och alla kan lämna klagomål och synpunkter. Med
klagomålslämnare avses vanligen barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter.
Genom klagomål uppmärksammas fel och brister som kan finnas och genom detta
skapas möjligheter att kunna åtgärda brister på ett effektivt sätt. Samtidigt ges
kommuninvånare tillfälle att ge positiva synpunkter. Synpunkter är ett vidare begrepp
än klagomål och kan även bestå av exempelvis beröm eller förslag. Även synpunkter
bör tas om hand på samma sätt som klagomål.
Klagomål riktas först till ansvarig pedagog, därefter till ansvarig chef, ansvarig
verksamhetschef och sedan via kommunens klagomålshantering så att ärendet blir
diariefört.
En förskolechef beskriver:
De synpunkter och klagomål som kommer till förskolan, riktas oftast direkt till den
avdelning där det hör hemma. Det är så vi önskar att det går till. Det är där frågan har
uppstått som man har möjlighet att diskutera och lösa aktuell fråga. Synpunkt kan vara
av många olika slag: positiv, negativ, önskemål eller en fundering som förälder vill
samtala om. Om/när pedagoger tar emot en synpunkt ska den uppmärksammas på ett
sådant sätt att förälder upplever sig hörd. En synpunkt kan leda till olika saker, det kan
tex leda till en förändring eller till en förklaring. När det handlar om klagomål, kan det
ibland behövas en utredning. Då görs en kartläggning av vad som hänt, och därefter
fattar förskolechefen beslut om eventuella åtgärder. I de fall det handlar om
utredningar så är det förskolechef som tar hand om frågan. Det är inte särskilt vanligt
med den typen av klagomål.

Resultat och analys
De vårdnadshavare som har hört av sig till förskolecheferna har mestadels handlat om
frågor kring hygien under vinterns alla sjukdomar samt undringar vid omorganisationer
eller oro kring när deras barn byter avdelning alternativt pedagog.
Frågor till huvudmannen har mest berört:
Placeringar
Barngruppernas storlek och sammansättning
Personaltäthet
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Lokalernas utformning och allmäntillstånd kopplat till barnsäkerhet
Diarieförda synpunkter/klagomål till huvudmannen för läsåret 2017/2018 uppdelat
per termin: Synpunkterna registreras årsvis istället för läsårsvis. I siffran ingår även juli
och augusti.
HT2017: 5
VT2018 (t.o.m augusti): 11


Diarieförda anmälningar om kränkande behandling till huvudman läsåret
2017/2018: 2



Antalet anmälningar till Skolinspektionen läsåret 2017/2018: 1 (Incident med
hårdragning förskolans dag) Det ärendet är avslutat och klart hos
Skolinspektionen utan åtgärd.

Planerade aktiviteter/åtgärder inför kommande läsår




Arbetet med att vid läsårsstart informera vårdnadshavare om verksamhetens
rutiner för klagomålshantering fortsätter som tidigare.
Rutinerna för klagomålshanteringen finns synliggjorda i verksamheten för både
vårdnadshavare och medarbetare.
Rutiner för klagomålshantering finns synliggjort på kommunens hemsida.
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1

Tillämpning

Planen för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-plan) ger uttryck för hur enheten
planerar och utvärderar i relation till läroplanen.
Förskolechef omprövar på eget initiativ SKA-planen utifrån olika former av
interna/externa utvärderingar. SKA-planen bildar en helhet som skildrar såväl enhetens
planering som utvärdering.
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2

Systematik och dokumentation i skollagen

4 kap. skollagen (2010:800)
Enhetsnivå
4 § ...Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare,
förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och
elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet...
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.
Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det
finns brister i verksamheten, ska huvudmannen utreda och se till att nödvändiga
åtgärder vidtas.
Centrala begrepp
Uppföljning står för en fortlöpande insamling av exempelvis information om elevernas
kunskapsresultat. Med uppföljning kan också menas andra former av kvalitativa
uppföljningar och som regelbundet sker på skolan
Utvärdering innebär en granskning och värdering av elevernas kunskapsresultat, det vill
säga en fördjupad analys för att förstå och kunna förklara resultat i förhållande till
målen i verksamheten och därigenom få underlag för åtgärder.
Åtgärdsarbete omfattar det system skolan har för att utforma åtgärder, utifrån
utvärdering av kunskapsresultat och i syfte att förbättra resultaten på skolan.
Åtgärdsarbetet vid den egna skolan bör så långt det vara möjlig alltid vila på –
vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.
Kvalitén på arbetet med uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete på varje enskild
skola bedöms utifrån två aspekter, dels i vilken mån rektorn tar det övergripande
ansvaret för arbetet dels i vilken mån arbetet kännetecknas av systematik
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3

Öppna förskolans uppdrag

25 kap. 3 § skollagen
Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de
till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social
gemenskap.
Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (25 kap. 6 § skollagen).
Öppna förskolan är, enligt skollagen, en form av annan pedagogisk verksamhet. Det
finns för närvarande inte några allmänna råd och inte heller någon övrig nationell
vägledning för öppna förskolan.
Uppdraget består i att skapa sammanhang som främjar samspel mellan barn och deras
föräldrar/vårdnadshavare. Centralt är föräldrastödet och samarbetet med andra aktörer
såsom BVC, MVC och Socialtjänst. Öppna förskolan erbjuder förutom en mötesplats,
olika aktiviteter för barn och vårdnadshavare eller andra vuxna och även
föräldrautbildningar, nätverksträffar, temagrupper (till exempel för unga mödrar och
nyanlända) och föreläsningar.
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4

Grundläggande information om öppna förskolan

4.1 Öppna förskolans pedagogiska lärmiljö
Personalen har under höstterminen introducerat nya verktyg för utforskande i öppna
förskolans lärmiljö. Med inspiration från en av Norra Kungsängens förskolegrupps
projekterande kring att flyga gjordes ett tillägg i form av bordsfläktar i verksamheten.
Fläkten väckte barnens intresse och många barn har återkommande bett om att få
utforska fläkten. Det har skapat nyfikenhet och lärande i och med ett tillåtande både från
pedagoger och föräldrar. Pedagogerna vill också visa föräldrar att det inte finns ett ”rätt”
sätt att utforska materialet. De försöker uppmuntra dem att istället iaktta deras barns
utforskande av material. Vuxna är ibland snabba med att det ska göras på ett visst sätt
eller rätt sätt.
De har också sett att föräldrarna har fått ett ökat medvetande kring vad man kan erbjuda
för material till små barn. Det är inte de färdigproducerade dyra leksakerna som är de
bästa utan tex gardinringar, plåtburkar, vispar, äggklocka etc. som vara det mest
spännande materialet.
Utifrån studiecirklarna kring boken "Pedagogisk miljö i tanke och handling” har
pedagogerna reflekterat tillsammans med enhetens pedagogiska utvecklingsledare och
arbetet med att göra miljön mer utforskningsbar är pågående.
Förändringar som ska
åtgärdas

När ska det följas upp

Lärmiljön ska bli mer
utforskningsbar

Vid varje APT. Till varje
tillfälle ta med
dokumentation/observationer
och reflektera med hjälp av
reflektionsprotokoll. Vid varje
APT. Till varje tillfälle ta med
dokumentation/observationer
och reflektera med hjälp av
reflektionsprotokoll

Hur ska det utvärderas

Dokumentera processen.
Observera barnen.
Jämföra före och nu. På
vilket sätt har lärmiljön
blivit mer utforskningsbar
för barnen? Hur kan vi
veta det?

Ansvarig

Pedagogerna vid öppna
förskolorna ansvarar för
att arbetet utförs.
Ledningen ansvarar för att
det skapas förutsättningar
för att följa upp och
utvärdera arbetet

Kvalitativ utvärdering

Vi tar bort målet från föregående år om att giftbanta förskolornas enligt
naturskyddsförening. Pedagogerna har rensat det mesta och fortsätter med att skapa
medvetenhet hos vårdnadshavare när det gäller detta målet.
Utveckling av barnens miljö fortsätter, pedagogerna blir inbjudna till enhetens
gemensamma workshop och utvecklingsdagarna för att inhämta inspiration och tankar
som utvecklar deras pedagogiska miljö.
Pedagogerna planerar att jobba vidare på med planeringstid med att stärka
dokumentationen och reflektera kring barns läroprocesser samt de material de erbjuder.
Dokumentation och kollegiala reflektioner utvecklar verksamheten, pedagogernas
kompetens samt ger barnen och deras föräldrar inspiration och ökad kunskap.

4.2 Personal
Öppna förskolan har fyra legitimerade förskollärare anställda. Den sammanlagda
tjänstgöringsgraden uppgår till 3,35 tjänst.
Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för att upprätthålla kunskap och följa med i
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utvecklingen. Detta är särskilt viktigt också med hänsyn till att verksamheten ständigt
ska möta nya besökare med nya behov.
Öppna förskolans pedagoger roterar och arbetar ihop på de två öppna förskolorna. Vi
ser flera fördelar med detta. Kompetensöverföring sker medarbetare emellan och det
pedagogiska utvecklingsarbetet formas av fyra personer istället för två. Upplägget ger
också föräldrarna fler personer att vända sig till och vi ser att föräldrar går emellan de
två öppna förskolorna i högre grad. Öppna förskolorna har under våren haft en
gemensam verksamhet i inomhushallen i Bro en gång varannan vecka. Här har också
föräldrar från Bro och Kungsängen mötts. Vi vill sprida pedagogernas kompetens för att
skapa en god kvalitet i båda verksamheterna.
En heltid förskollärare har bytt arbetsplats och börjar jobba inom skolan, vi har
rekryterad en ny förskollärare med lång erfarenhet som börjar sin tjänst i oktober.
Fortbildning under 2017:




Två dagars familjecentralskonferens ”En tid i förändring” med fokus på
integration
Det synliga barnet
Att uppmärksamma brottsutsatta barn

Genomförda fortbildningar under VT-18














Kompetensutvecklingsdagen med Workshop och föreläsning
Två dagar Familjecentral konferens
Personalen deltar i enhetens Workshop/kollegialt lärande
Föreläsning, " Barn gör rätt om de kan" av Bo Hejlskov Elvén
Handledning av Utvecklingspedagogen på APT
Workshop " Våld i nära relationer"
Nätverksträff på familjecentralen i Rotebro
SETT-mässan en pedagog
Integrationsseminarium från Integrationsenheten
Workshop om användning av digitala verktyg på Norrboda
Lövsta-dagen
Handledning av utvecklingspedagogen i enheten
GDPR

Kvalitativ utvärdering

I maj har pedagogerna deltagit i en två dagars familjecentralskonferens: En tid i
förändring med fokus på integration, tillsammans med Familjesamverkan i kommunen
(BVC i Bro och Kungsängen samt familjebehandlare från Solängen). Detta har lett till
ett större samarbete med integrationssamordnarna i Kommunen.
Det synliga barnet, den andra av två föreläsningar som handlade om att stödja, stimulera
och utmana barn med autism. Pedagogerna tyckte inte att föreläsningen gav så många
användbara kunskaper för öppna förskolans verksamhet. Det är dock bra för oss att ha
goda kunskaper om autism.
Att uppmärksamma brottsutsatta barn, gav oss kunskaper om hur vanligt det är att barn
blir utsatta för brott. Det är inte alltid så lätt att upptäcka men bra att känna till
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beteenden hos våldsutsatta barn.
Vårens kompetensutvecklings har gett oss nya kunskaper. Vi har startat en process kring
hur vi ska anpassa IKT till de yngsta barnen. Utvecklingsledaren blir vår
reflektionspartner i utvecklingsarbetet.
Vi ser fram emot att implementera de kunskaper och insikter vi fick på
familjecentralsdagarna "En jämlik hälsa". De föreläsningar som just nu satt djupast spår
hos oss är "Hjärnstark" av Anders Hansen samt föreläsningen "Förändringar i
familjestruktur under migration och anpassningsprocesser "av Riyad Al-Baldawi.
Den sistnämnda föreläsningen har ökat pedagogernas förståelse hur olika det kan bli för
barn och deras föräldrar till anpassningen i det nya landet. Det är bra kunskaper att ha
med i vårt interkulturella arbete. Vi tar med oss frågan om anpassningsprocessen till nya
besökare.
Workshopen "Våld i nära relationer" var givande och ledde till att pedagogerna
uppdaterade informationsmaterialet i verksamheten. De har kunskaper i ämnet men det
är bra att fortlöpande få mer kunskaper samt att bli påmind.
Bo Hejlskovs föreläsning om lågaffektivt bemötande "Barn gör rätt om de kan", har lett
till bra diskussioner med föräldrarna. Pedagogernas uppfattning är att många föräldrar är
intresserade och vill veta mer. Vi får undersöka vilka behov finns bland de aktuella
besökarna för att kunna erbjuda de diskussioner och reflektioner i dessa ämnen och på
så sätt stötta de i deras föräldraroll.

4.3 Barn
Besökarna fyller i närvaro varje gång de besöker Öppna förskolornas olika
verksamheter. Generellt ser vi att det är fler nyinflyttade familjer som söker sig till
öppna förskolan för att de vill lära känna familjer i sin nya kommun.
Öppna förskolorna har ca 30 till 45 besökare per dag måndag till torsdag. På fredagarna
i Fotbollshallen och i Kulturhuset ser vi en ökning av besökare då ca. 55 till 130
personer har deltagit
Under 2017 har ca 40 olika nationaliteter besökt öppna förskolorna.
Besökarna består av föräldralediga med sina små barn, de flesta barn är under två år. På
fredagar erbjuder öppna förskolan rörelselek i inomhusfotbollshallen i Bro och då
kommer många föräldralediga med sina äldre barn som annars går på förskolan.
Åldrarna varierar.
Det kommer varierande antal besökare med annat modersmål till Öppna förskolorna
men vi ser att flera familjer med annat modersmål deltar i Bro Öppna förskolas
verksamhet jämfört med Kungsängens öppna förskola. Det är ca 3-6 familjer med annat
modersmål som deltar varje dag på varje öppen förskola men vi ser att fler nyetablerade
i Sverige kommer till Bro Öppna förskola. Vi ser att det är få familjer med annat
modersmål (som inte kan svenska så bra) som deltar i föräldragrupp ”Röda tråden”. Det
är något vi vill ändra på och vi har diskuterat detta med våra samarbetspartners. Det kan
handla om språkspecifika föräldragrupper, vår bedömning är att vi måste använda tolk
vid behov
Vi uppskattar att 1/3 av besökarna i Bro har annat hemspråk medan det är 1/5 i
Kungsängen. De länder de kommer ifrån är: Ukraina, Ryssland, Iran, Irak, Thailand,
Rumänien, Bulgarien, Nigeria, Tunisien, Marocko, Bangladesh, Kina, Mongoliet,
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Finland, Norge, Danmark, Kenya, Ungern, Japan, Grekland, Brasilien, Tyskland,
Spanien, Italien, Polen, Montenegro, Lithauen, Somalia, Eritrea, Pakistan.
Det är av största vikt att Öppna förskolan samarbetar med i första hand BVC som möter
alla nyfödda med familjer. I Bro där BVC är granne med Öppna förskolan kommer ofta
en BVC-sköterska dit med familjer som behöver extra introduktion. Det är också viktigt
att samarbeta med integrationsstödjarna och SFI för att nå alla med annat modersmål.
Kvalitativ utvärdering

Ett resultat är många besökare på fredagar, då vi erbjuder verksamheter som passar alla
åldrar av förskolebarn. Under året har antalet besökare på fredagar ökat.
Familjer med annat modersmål har ökat på båda Öppna förskolorna och deltar i de flesta
aktiviteter som vi anordnar. De är dock inte lika frekventa i våra utomhusaktiviteter. Vi
ser det som en utmaning att locka med dem för att visa vår fina närmiljö för att de ska
göra den till sin fina närmiljö.
Pedagogerna har fått nya kunskaper och insikter bl.a. genom vårt samarbete inom
familjesamverkan. FFFs konferens med tema ”En värld i förändring” med fokus på
integration och värdegrund, då alla deltog och lyssnade på samma föreläsningar vilket
gav de en gemensam värdegrund i planering av öppna förskolan integrations arbete.
Vi ser en successiv ökning av besökare med annat modersmål än svenska. I Bro
uppskattar vi att ca 1/3 del av besökarna har annat modersmål. I Kungsängen har
andelen av dessa besökare ökat under året till ca 1/4.
Vi kommer fortsätt med våra utedagar i närmiljön och hitta sätt att få med fler familjer
både med svenskt och annat ursprung.
Som ett led i detta var Språk med barn-avslutningen utomhus.
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5

Förskolechefens ledningsdeklaration

Enligt skollagen leder och samordnar förskolechefen det pedagogiska arbetet vid
förskoleverksamheten och har det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet
inriktas mot de nationella målen. Förskolechefen har, inom givna ramar, ett särskilt
ansvar för att












planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och
kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse
genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av personalen
samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i
kvalitetsarbetet
inkludera arbetet med jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet
förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande
behandling blir dokumenterade
förskolläraren ges förutsättningar att ansvara för undervisningen förskolans
arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande
en god och tillgänglig lärmiljö utformas, med tillgång till såväl digitala som
andra lärverktyg
utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd
och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande
samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för
att stödja barnens utveckling och lärande
samverkan kommer till stånd med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för
att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete
utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och
informera dem om förskolans mål och sätt att arbeta
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska
kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av
sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.

Uppdraget som pedagogisk ledare är enligt förskolechefen svårt att genomföra ensam,
därför har bildat en ledningsorganisation bildats med en pedagogisk utvecklingsledare
som har en direkt koppling till pedagogerna och den pedagogiska utvecklingen i
enheten samt en biträdande förskolechef som är utbildad specialpedagog. Detta insatser
görs för att kunna säkra den pedagogiska utvecklingen och kvalitet i verksamheten och
att göra tidiga upptäckter och insatser för barn med behov av stöd.

Förändringar som ska
åtgärdas
Att stötta och leda
pedagogerna i arbetet
med SKA

När ska det följas upp

Varje månad på APT

Hur ska det utvärderas
Dokumentation,
diskussioner och
reflektioner

Ansvarig
Förskolechef och
ledningen

Kvalitativ utvärdering

Att komma in i alla dokumentet och arbeta systematiskt har inte fungerat fullt ut under
VT-18. Flera möten och reflektionstider har istället används för att planera
Integrationsprojektet samt träffa andra samarbetspartner som är med i det nya projektet.
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Ledningen för Öppna förskolan har arbetat intensivt för att leda och utveckla målet att
stötta och leda pedagogerna i arbete t med SKA. Förskolechef bemöter att en positiv
utveckling har skett och behåller därför målet: Att stötta och leda pedagogerna i arbetet
med SKA
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6

Öppna förskolans värdegrund och uppdrag

Öppna förskolan ingår i familjesamverkan i kommunen, BVC, BMM och
Socialtjänsten. Samarbetet sker i form av föräldragrupper och tematräffar. Ett avtal om
hur samverkan ska se ut mellan parterna är under arbete. Vi sprider kännedom om
kommunens service till invånarna i dagliga samtal med föräldrarna. Varje termin
erbjuds förskolebesök i grupp, i samarbete med förskolechefer.
Öppna förskolan arbetar för att motverka kränkande behandling av barn genom dagliga
samtal med föräldrar i verksamheten, via föräldragrupper, tematräffar, föreläsningar och
i samverkan med samarbetspartners. I höstas bjöd öppna förskolan in till en föreläsning
med Micke Gunnarsson om att möta barn med respekt. Föreläsningen var öppen för
både pedagoger och vårdnadshavare i hela kommunen. Det planerades även för
föräldrautbildning/studiecirkel i ämnet, där målet är att nå ut till alla föräldragrupper i
kommunen (sociala grupper).
Förändringar som ska
åtgärdas
Att få föräldrar med små
barn från alla sociala
grupper att besöka öppna
förskolan.

När ska det följas upp
På APT under 2018/2019
samt i Ska-planen augusti
2019

Hur ska det utvärderas

Dokumentation

Ansvarig

Personal

Kvalitativ utvärdering

Det bor många familjer från olika kulturer i vår kommun. Vårt mål är att alla ska känna
sig välkomna oavsett kultur och ta del av öppna förskolans verksamhet. Öppna
förskolans uppdrag är att skapa nätverk, erbjuda en pedagogisk verksamhet samt stöd
till föräldrar.
Målsättningen kvarstår under 2018/2019.
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7

Kvalitetsområden

7.1 Normer och värden
Öppna förskolan arbetar för att motverka kränkande behandling av barn genom dagliga
samtal med föräldrar i verksamheten, via föräldragrupper, tematräffar, föreläsningar,
samverkan med samarbetspartners, etc.
Målet att bjuda in integrationssamordnaren, tas bort eftersom det är uppnått då
pedagogerna nu har initierat ett lyckat samarbete. De får fortsätta utveckla detta
samarbetet för att kunna nå flera familjer med invandrarbakgrund.
Genom föräldragrupperna ”Röda tråden” erbjuds alla familjer med nyfödda barn att
delta. Pedagogerna har sett att det framförallt är familjer som inte kan svenska som inte
blivit inbjudna. De har påtalat det för BVC som fortsättningsvis ska bjuda in dem. De
frågar alla nya familjer med liten baby om de anmält sig till föräldragrupp och
babymassagekursen och ordnar så att de får delta om de vill.
Öppna förskolan i Kungsängen bjöd in SFI elever med lärare till studiebesök och
pedagogerna och familjebehandlaren skulle möta upp dem vid SFI. Det var ingen som
kom. Det är alltid Öppna förskolan och familjebehandlaren som bjuder in till samarbete
och det är alltid SFI som inte samarbetar för integration. Om SFI förstår vikten av
samarbete samt får det uppdraget tror de att det skulle gynna integrationen. Nu vill de ha
hjälp från högre nivå!
Vi har i Kungsängen planerat in ett möte i januari 2018 med en SFI-lärare som just nu
arbetar med ensamkommande. Hon var tidigare förälder på Öppna förskolan och är
intresserad att arbeta med svenskträning för föräldrar.
Målet att bjuda in integrationsstödjarna har vi uppfyllt flera gånger under höstterminen.
Pedagogerna har haft lunchmöte då BVC och familjebehandlaren var med och de
planerade då att Kvinnogruppen skulle bjudas in till öppna förskolan för presentation av
verksamheten samt information om föräldragruppen Röda tråden.
I december 2017 startade Öppna förskolan tre föräldraträffar Familjen i fokus för
kvinnogruppens deltagare. Familjebehandlare, integrationsstödjare och förskollärare
ledde gruppen som träffades på kvällstid vid tre tillfällen på öppna förskolan.
Vi har under vårterminen inlett ett samarbete med den nya integrationschefen i
kommunen, projektet Språk med barn.
Projektet startade med kort varsel då vi fick möjlighet till projektbidrag tillsammans
med Integrationsutvecklarna. Pedagogerna har lett gruppen vid sex tillfällen,
tillsammans med integrationsstödjaren, en SVA-lärare och Upplands-Bro volontärer.
Familjer som ville träna svenska bjöds in tillsammans med svensktalande familjer.
Tanken var att både ge tillfälle till svenskaträning på öppna förskolan, men också att
skapa möten mellan olika kulturer och sträva mot ett inkluderande av nyanlända i vår
kommun.
Praktiska aktiviteter planerades till varje tillfälle som presenterades med hjälp av bild
och text och spännande material. SVA-läraren höll i presentationen av aktiviteterna och
materialet. Deltagarna samarbetade två och två, en svensktalande och en som tränade
svenska. Träffarna inleddes med frukost och därefter sångstund med rörelser och
sånghäften att ta med hem för de som ville. Därefter fortsatte vi med de praktiska
Utbildningsnämnden, SKA-rapport Öppna förskolan 2017-18

13(23)

aktiviteterna såsom; textiltryck, odling, målning etc. Sista tillfället var utomhus med
tipspromenad och bakning av glöd-bröd. Alla fick utvärderingsfrågor och vi hjälptes åt
att fylla i dem med hjälp av tolk.
För att nå alla familjer behöver vi samarbeta med andra och söker därför olika aktörer
att samarbeta med.
Målsättningar
Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Alla vårdnadshavare i
kommunen ska känna till
vår verksamhet

SKA plan 2019

Löpande avstämningar via
BVC

Personal samt
förskolechef

Fortsatt samarbete med
SFI och familjesamverkan

SKA plan 2019

Löpande

Personal samt
förskolechef

Kvalitativ utvärdering

Familjen i fokus
Det var sju kvinnor som deltog och alla har många barn.
Det var svårt med språket ibland och viktigt att integrationsstödjaren tolkade till
arabiska som var det största språket i gruppen. Diskussionerna var intressanta. Det tar
tid att förstå de begrepp vi använder, den barnsyn vi har i Sverige och vi tror att det
krävs mer än tre träffar. Kvinnorna som deltog uppskattade mycket att vi diskuterade
föräldraskap och barnsyn. Det var viktigt för dem att få delge sina tankar och de
efterfrågade hur vi gör med barnen i olika situationer, problem etc. I den muntliga
utvärderingen framkom att de skulle vilja få fler tillfällen att diskutera och få råd och
stöd i föräldraskapet.
Om förskollärarna ska fortsätta med liknande aktiviteter på kvällstid behöver
veckoschemat ses över eftersom det annars blir för många arbetstimmar. Vi ser att det
finns ett behov av föräldrastöd för den här målgruppen. Vi funderar om det är Öppna
förskolans uppdrag?
Språk med barn
För att genomföra inköp och planering behövde verksamheten stänga 1,5 timme varje
vecka under projektet. Förskollärarna upplevde en viss stress för att hinna med. Inför
det planerade Svenska på Öppna förskolan som startar i höst, kommer vi att ha mer
förberedelsetid. För att få kunskaper och erfarenheter från språkprojektet deltog tre av
förskollärarna vid varje tillfälle. Det medförde att den fjärde förskolläraren arbetade
själv i ordinarie verksamhet i Kungsängen. De som arbetade själva upplevde
otillräcklighet eftersom det var många besökare i verksamheten i Kungsängen.
Pedagogerna planerar för att fortsättningsvis undvika ensamarbete. De kommer att
effektivisera och organisera schemat för att undvika stress.
Att SVA-läraren deltog var positivt. Hon bidrog med metodiken, gav tips och idéer om
hur vi kan möta de som inte kan svenska.
Förskollärarna fick personlig feedback.
Tanken med att erbjuda drop-in frukost var lyckosam och uppskattades. Det var en bra
start på träffarna då man satt i köket och började prata med varandra.
Många familjer har deltagit och det har varit ungefär hälften svensktalande respektive
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svenskatränande. Antalet har varierat mellan 35 till 60 deltagare. Samma familjer har
deltagit de flesta gångerna.
Röster från Familjen i fokus
- Innan vågade jag inte prata med svenskar, nu kan jag förstå mer hur jag kan
kommunicera med svenskar.
- Det tar några gånger innan man lär känna varandra.
- Nu vågar jag prata med svenska män (kvinna.)
- Personalen på Öppna förskolan skapar situationer så att det känns som att man har
känt varandra i många år.
Några svensktalande röster;
- Det har varit bra, kanske lite svårt i kontakt med de som talar väldigt lite svenska.
- Bra innehåll, givande möten mellan människor.
- Känns bra att kunna hjälpa nya i samhället.
- Kändes som att vi var väldigt många i lokalen och det var ganska jobbigt första
gången, men jag gav det en andra chans och det kändes bättre vid andra träffen.
Önskemål från svenskatränande inför kommande tematräffar;
- Vi lär ett nytt ord varje träff.
- Ta vara på varandras yrken och utbyta erfarenheter.
- Vi vill träffas flera gånger i veckan för att det lär jag mig mer av än
skolbänksundervisningen på SFI.
- Bättre att gå ut i samhället. Att träffa människor och öva svenska med.
- Vi vill lära oss varandras sociala koder, t.ex. hur man hälsar. Det kan se olika ut!
Genom att delta i "Familjen i fokus" samt "Språk med barn" har förskollärarna fått
många nya erfarenheter samt ökad förståelse hur det kan vara att komma som flykting
till Sverige.
Det har varit väldigt roligt och det har blivit många givande möten, inte bara för
förskollärarna utan också för svenska familjer som pratat och lärt känna familjer från
andra kulturer.

7.2 Utveckling och lärande
Öppna förskolans verksamhet erbjuder många pedagogiska inslag som är anpassade
efter barnens ålder, vilket gör att barn i olika åldrar lätt hittar en aktivitet som passar
dem. Öppna förskolan har till största delen besökande barn som är upp till två år. En del
familjer är regelbundna besökare och en del kommer mer sporadiskt. Detta innebär att
pedagogerna behöver anpassa material och innehåll i verksamheten för aktuell målgrupp
från dag till dag. Verksamheten har dock en grundstruktur för att föräldrar och barn som
kommer ska känna sig bekanta med den pedagogiska miljön och aktiviteter. Öppna
förskolans personal arbetar ständigt med att utveckla nya sätt för att ta tillvara och
uppmuntra barnens egen drivkraft att lära sig nya saker.
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Samarbetet mellan kulturhus och öppen förskola har varit utvecklande och inspirerande
och kommer att fortsätta .Föräldrarna har varit positiva över att barnen får uppleva
aktiviteter av olika kulturslag redan från tidiga åldrar.
Personalen har under vårterminen arrangerat ”happenings” för barnen. Det har tex. varit
utforskande av is, is/salt, is/färg. De hällde ut stora högar av strimlat papper som barnen
(ca. 1 år) undersökte med hela kroppen.
Fotbollshallen kommer att fortsätta vara en del av aktiviteter, här integrerar
pedagogerna en del av enhetens gemensamma projekt "Hållbar framtid", föräldrar och
pedagoger reflekterar över livstyll och hälsa och om vikten att skapa olika tillfället för
att barnen rör sig.

Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Erbjuda väl planerade
pedagogiska aktiviteter
anpassade till alla åldrar

Varje måndag på
planering samt APT

Dokumentation

Personalen

Dokumentera hur
verksamheten har bidragit
lärande situationer

Varje måndag på
planering samt APT

Dokumentation

Personalen

Erbjuda barnen nya
utmaningar och upptäckter

På gemensam
planeringstid

Dokumentation och
reflektioner

Personalen

Synliggöra
dokumentationen och
involvera föräldrar och
barn i dokumentationen

På gemensam
planeringstid

Föräldrar och barns
utvärdering

Personalen

Kvalitativ utvärdering

Pedagogerna hade under hösten planerat för att ha fler happenings där de presenterar
olika material/upplevelser. Ett av de fenomenen de utforskade var vind och
bordsfläkten.
De har också anpassat ett rum för att skapa utforskande möjligheter för barnen, barnen
kan utforska ljus i ett mörkrum med ficklampor och roterande discolampor.
Pedagogerna har skaffat roterande lampor som ger spännande färgeffekter på väggarna.
Det vi sett är att barnen blir fascinerade, de följer ljusets rörelse och försöker fånga
ljuset på väggarna. Föräldrar ser barnens intresse för ljuset och det blir inledningen till
samtal om barns utforskande.
Tanken är att erbjuda alternativ till traditionella leksaker. Prioriterat var att erbjuda
andra material än plast. Pedagogerna har sett att barnen har uppskattat att släpa runt på
dunkar och väskor som de fyller med saker. Att fylla och tömma olika kärl med stora
mängder av material t.ex. Kaplaklossar. Att öppna och stänga olika lock och dörrar har
barnen gillat. De kan hålla på väldigt länge med samma aktivitet. Barnen har fått
uppleva olika material, dess funktion och hur de känns, låter och smakar. Framförallt
har vi skaffat saker i trä och metall. Vi skaffade secondhand hand material från
Läkarmissionen. Det blev stort intresse för de olika aktivitetsstationerna vi erbjöd.
Verksamheten erbjuder en väl genomtänkt basverksamhet med undersökande material.
Även i sångstunden har vi använt oss av olika lådor, väskor och korgar där
sångmaterialet ligger. Barnens intresse fångas och det blir både en överraskning och
förväntning på vad som ligger i lådan. Lådan är också ett viktigt undersökningsmaterial.
För att gå vidare behöver pedagogerna fortsätta att dokumentera barns lärande och vid
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varje APT ha en stunds diskussion kring de bilder och anteckningar de har skaffat sig.
De vill också tillföra nytt material efter nya idéer som de får efter reflektioner.
Pedagogerna erbjuder nytt material samt ger barnen nya utmaningar, upptäckter och
erfarenheter.
Målet är alltid att få med föräldrarna i barnens upptäckarglädje och lärande. De tycker
att de lyckas med genom att de initierar samtal kring barns lärande.
De vill fortsätta utveckla deras bilddokumentation för att ytterligare involvera barn och
föräldrar.
De ser att föräldrar har upptäckt att barn inte behöver konventionella leksaker utan det
går bra med saker vi har i hemmet
Ledningen för Öppna förskolan ser en stor förändring i miljön och material,
Pedagogerna börjar att förstå att dokumentation skapar bättre förutsättningar i deras
arbete med verksamhetens Systematiska kvalitetsarbete. Man väljer därför att behålla de
mål som är satt eftersom de inte är uppnått men är underpågående process.

7.3 Barns och vårdnadshavares inflytande
En del av öppna förskolans uppdrag är att vara lyhörda för de aktuella familjernas behov
och anpassa verksamheten efter dessa. Pedagogerna frågar också besökarna om vilka
önskemål de har. Föräldrarna får också möjlighet att ha synpunkter om verksamheten i
enkätutvärderingar.
Att stötta och uppmuntra föräldrar i deras samspel med barnen är kärnan i öppna
förskolans verksamhet. Pedagogerna engagerar sig i varje familj och deras behov. En
del föräldrar behöver bara en mötesplats, andra behöver hjälp för finna nya kontakter
och stöd i sitt föräldraskap. För att möta upp föräldrar med utländsk härkomst har ett
samarbete med SFI återupptagits.
Personalen planerar öppna förskolans verksamhet utifrån resultatet och önskemål från
föräldraenkäten.
Öppna förskolan har satt fokus på att arbeta med inkludering av nya familjer som
kommit till Upplands-Bro. För att kunna bli inkluderad måste det finnas mötesplatser
med relevant innehåll. Vi har sett att språket är nyckeln till inflytande. Under det senaste
året har vi bedrivit flera olika projekt som handlar om inkludering. Vi har t.ex. haft
öppet hus och föräldragrupp "familjen i fokus" för kvinnogruppen. Under våren startade
vi "Språk med barn" på Öppna förskolan i Bro, som vände sig till alla småbarnsfamiljer
som vill träna svenska och vill lära ut svenska.
Under öppet hus träffen med kvinnogruppen bjöd vi på hembakat bröd. Många av
kvinnorna önskade att få lära sig baka brödet samt bullar. Vi fångade upp deras intresse
och ordnade "bak-träffar" hos oss. Det var uppskattat och många kom!
Sedan många år har Öppna förskolan erbjudit familjer att delta i en barnolycksfallskurs
på kvällstid. Kursen kostar 500 kr. Många familjer tycker det är dyrt och efterfrågar en
gratis eller billigare kurs i ämnet.
Förskollärarna är alltid intresserade och frågar efter föräldrarnas åsikter och önskemål.
Många gånger är det föräldrars önskemål som ligger till grund för nya inslag i
verksamheten. Vi visar intresse för föräldrarnas yrkeskompetens. Ibland vill de bidra
och dela med sig av sina kunskaper. Om intresse finns hos andra familjer så skapar vi
tematräffar inom förälderns yrkesområde.
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Målsättningar
Barnen ska uppleva nya
möten med stimulerande
material i situationer med
andra barn och vuxna

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Dokumentation,
reflektioner, pedagogiska
diskussioner

Varje månad på planering
och APT

Personalen

Kvalitativ utvärdering

Personalen sätter barns inflytande i första hand och är lyhörda för deras önskemål och
intressen. När miljön är inbjudande så kan barn lättare ta initiativ till det de vill göra.
Öppna förskolans utvecklingsområde är att göra den inre miljön mer inbjudande,
utforskningsbar och intressant! De har påbörjat förändringen i miljön och redan nu ser
man positiva resultat.
Under det senaste året har fler familjer med annat modersmål deltagit i verksamheten.
De flesta har kommit till inkluderingsträffarna men det kommer allt fler nya till både
Bro och Kungsängen. Vi ser att det är lättare att komma som ny om någon följer med
som stöd första gången/gångerna. Barnolycksfallskursen ställde vi in för att det var för
få anmälda. Det var för dyrt för de flesta. Vi provar att erbjuda samma kurs som tidigare
även i höst eftersom det är en väldigt bra kurs. Vi ska försöka hitta en alternativ kurs
som kostar mindre eller är gratis.
Under slutet av vårterminen har vi planerat en tematräff för föräldrar som handlar om att
lära sig tränings- och förflyttningstekniker. En förälder som är sjukgymnast håller i
tematräffen. Till hösten planeras en tematräff med samma förälder, som handlar om
barns motoriska utveckling.

7.4 Öppna förskolan och hemmet
Öppna förskolan ingår i familjesamverkan i kommunen, BVC, BMM och
Socialtjänsten. Samarbetet sker i form av föräldragrupper och tematräffar. Ett
samverkansavtal mellan parterna är skriven och gäller sedan februari 2016. Vi sprider
kännedom om kommunens service till invånarna i dagliga samtal med föräldrarna. Varje
termin erbjuds förskolebesök i grupp i samarbete med förskolechefer.
Pedagogerna har länge arbetat för att få till ett bra samarbete kring föräldrautbildningar
både i Bro och Kungsängen. Pedagogerna tycker det är inspirerande och utvecklande att
få arbeta tillsammans med olika professioner för vår gemensamma målgrupp.
Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

nära samarbete med
andra professioner
erbjuda vårdnadshavare
fortbildning och stöd i
föräldraskapet.

Varje terminsslut

Digitala enkäter
Reflektioner med
samarbetspartners

Personal och berörda
samarbetspartners

Utveckla öppna förskolans
utvärderingsinstrument

Varje terminsslut

Reflektions efter resultat

Personal

Kvalitativ utvärdering

Under hösten har Öppna förskolan anordnat flera tematräffar för föräldrar:
Barns integritet (Rädda barnens material: Stopp min kropp) Det var få familjer som
deltog men de som deltog var nöjda. I anslutning till Metoo-uppropet som kom senare
under hösten, har vi anordnat ännu en tematräff för att se om intresset för ämnet har
ökat.
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Mammadimman, dokumentärfilm av en mamma om hennes första år som förälder.
Filmaren samt familjebehandlaren deltog i diskussionen med föräldrarna efteråt. Filmen
är stark och väcker känslor och tankar om föräldraskapet. Flera föräldrar hörde senare
av sig till familjebehandlaren för stödsamtal. I december blev ett nytt tematillfälle för att
erbjuda fler familjer att delta.
Under hösten byggdes kommunens hemsida om för att göra den mer användarvänlig.
Öppna förskolan deltog i utbildning vid flera tillfällen för att lära sig administrera
hemsidan. Hemsidan är en viktig informations och marknadsföringsplats. Under en
vecka hade Bro Öppna förskola ansvaret för kommunens Instagramkonto. Det blev
uppmärksammat av många Upplands-Bro invånare och andra. Det blev en chans att få
visa på inslag i Öppna förskolans mångfacetterade verksamhet.
Samarbetet med integrationsstödjarna och kvinnogruppen har ökat och utvecklats.
Kvinnogruppen besöker Öppna förskolan varje termin. Föräldragruppen Familjen i
fokus har startat och kommer att utvärderas efter avslutning i januari 2018.
Vi har haft föräldragruppen Röda tråden i två och ett halvt år och har genomfört 13
grupper i både Bro och Kungsängen. Samarbetet i familjesamverkan har kommit en god
bit på väg och vi fortsätter att utvärdera och utveckla innehållet.
Under vårterminen har Bro öppna förskola erbjudit fler tematräffar t.ex.
dokumentärfilmen Mammadimman, mindfulness i både teori och praktik samt
föreläsning om ilska och aggressioner och lågaffektivt bemötande. Tematräffarna har
haft god uppslutning och föräldrarna uppskattade dem.

7.5 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Verksamheten utvecklas genom att målmedvetet och systematiskt följa upp och
utvärdera arbetet med verksamhetens identifierade utvecklingsområden. Detta sker
genom att pedagogerna reflekterar tillsammans över insatser och de resultat som dessa
genererar. Viktiga dokument för det systematiska arbetet är årsplanen och arbetet med
resultatet av utvärdering. Återkoppling av terminsutvärderingar sker till alla pedagoger.
Pedagogerna har tid för sin egen reflektion i arbetslaget varje vecka, en gång i månaden
vid APT samt gemensamma reflektioner under utvärderingsdagarna.
Öppna förskolans verksamhet är under ständig förändring på grund av de får ofta nya
besökare, detta gör att pedagogerna reflekterar och ser över vilka behov och intresse
varje barn och vårdnadshavare har och planerar utifrån dessa.
Med hjälp av SKA strävar vi efter att i större utsträckning än tidigare leda och planera
verksamheten utifrån Lpfö 98.

Målsättningar

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Att förstå och använda sig
av det systematiska för att
utveckla verksamheten.

Varje vecka

Diskussion kring
dokumentation

Pedagoger och Ledning

Att använda
reflektionsprotokoll och
andra underlag för
dokumentation och
uppföljning av
verksamheten

varje vecka

Reflektion och diskussion
kring dokumentation

Pedagoger och ledning
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Kvalitativ utvärdering

Pedagogerna har under höstterminen haft få gemensamma planeringsmåndagar bl.a för
att de haft möten med olika samarbetspartners. De ska fortsättningsvis prioritera den
gemensamma reflektionstiden på planeringstiden, reflektionerna ska leda till
förbättringar och verksamhetens utveckling.
Förskollärarna har under verksamhetsåret 2017/18 använt planering- och
reflektionstiden till stor del till att planera för presentation av verksamheten till
utbildningsnämnden, planering och förberedelse för samarbete med integrationsenheten
samt SVA läraren. Tid har också använts för planering av Lövstadagen som öppna
förskolan arrangerade i år, samt projektet "språk med barn" i samarbete med
integrationsenheten. Vi deltog i årets Kungsfesten och tillsammans med enhetens
utvecklingsledare skapade vi ett bra innehåll för denna dag.
Förskollärarna har använt planering- och reflektionstiden för utveckling av
marknadsföring samt nya projekt i verksamheten. Det har varit spännande och
utvecklande att planera och genomföra. Utveckling och reflektion kring barns lärmiljö
och dokumentationen av barns lärande har under terminen fått stå tillbaka p.g.a.
tidsbrist. Detta skapar viss stress hos förskollärarna som upplevt att planerings- och
reflektionstiden inte har räckt till.
Att komma in i alla dokumentet och arbeta systematik med dem har inte fungerat som
det ska under Vt-18. Flera möten och reflektionstider har används för att planera
Integrationsprojektet samt träffa andra samarbetspartner som är med i det nya projektet.
Vi fortsätter arbetet med målet och hittar strategier för att hitta ett bra arbetssätt och
utvecklar utvärderings systematik. Vi behåller båda målen för att skapa kontinuitet och
struktur i veckoplaneringen.

7.6 Jämställdhet mellan flickor och pojkar
I dagsläget arbetar vi systematiskt genom likabehandlingsarbetet, där det ingår att arbeta
för jämställdhet mellan flickor och pojkar. Pedagoger anser sig ha ett medvetet och
jämställt förhållningsätt i arbetet med barnen. Öppna förskolan erbjuder aktiviteter till
båda vårdnadshavare och en del av pappor deltar i verksamheten.
Ur ett jämställt samhällsperspektiv har öppna förskola glädjande noterat att under
vårterminen har antal föräldralediga pappor som deltagit i verksamheten ökat.
I föräldragrupperna påtalar förskollärarna värdet av att föräldrarna delar
föräldraledigheten så jämlikt som möjligt för ett jämställt föräldraskap som är gynnsamt
för familjen i ett längre perspektiv. Vi uppmuntrar att båda föräldrarna ska delta i
föräldragruppen Röda tråden samt informerar om att den andre föräldern kan vara
föräldraledig för att delta i föräldrautbildningen.
Målsättningar
Bokcirkel för pedagogerna
om Genus
Månadens genus och
jämställdhetsfråga

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Måndagseftermiddagar

Dokumentation,
diskussioner/reflektioner

Pedagogerna

Varje månad/termin

Reflektioner från föräldrar
och pedagoger

Pedagogerna

Kvalitativ utvärdering

Bokcirkeln om Genus pågår. Vi fortsätter att samla kunskaper. Genussamtal pågår både
inom pedagog gruppen samt med föräldrar. Månadens genusfråga hade vi tänkt arbeta
Utbildningsnämnden, SKA-rapport Öppna förskolan 2017-18

20(23)

med men det har inte blivit så.
Ingen pedagog från öppna förskolan har deltagit i enhetens jämställdhetsgrupp under
terminen p.g.a. att datumen inte har passat.
Pedagogerna uppmanar föräldrarna att båda föräldrarna ska delta i föräldragruppen. Det
är inte så ofta båda föräldrarna är med. Det är oftast mamman som är med i
föräldragruppen eftersom mamman oftast är föräldraledig i början.
Under början av hösten planerade de tillsammans med familjebehandlaren att erbjuda en
tematräff om genus.
Tematräffen planeras till början av våren 2018.
De flesta föräldrar som deltar i Röda tråden är mammor, så tyvärr har vi inte lyckats nå
fram att få fler pappor att delta. Vi fortsätter att ta upp vikten av detta i varje grupp.
En förskollärare har deltagit i enhetens jämställdhetsgrupp under våren.
Då många andra inslag i verksamheten har prioriterats under våren har arbetet med
genus inte utvecklats som vi planerat. Vi har tillsammans med familjebehandlaren
planerat att under höstterminen anordna en tematräff med genusperspektiv. Därför
behåller målet.
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8

Förebyggande arbete kring barns hälsa

Öppna förskolan erbjuder babymassage till de allra yngsta barnen, där kan vi tidigt
upptäcka anknytningsproblematik och förlossningsdepression.
Genom föräldragruppen "Röda tråden" i samarbetet med BVC och familjebehandlare
kan vi ge stöd till familjer. Förskollärarna skapar ett tillitsfullt klimat vilket gör att
föräldrarna ofta delar med sig av sina erfarenheter och problem i föräldraskapet.
En del föräldrar och barn kan behöva riktad stöd och då hänvisar vi dem vidare till t.ex.
Bryggan eller psykologen på BVC.
Under vårterminen har förskollärarna tillsammans med integrationsenheten startat Språk
med barn på öppna förskolan. Detta för att fånga upp och erbjuda svenska träning för
föräldrar som vill träna svenska och integreras i samhället (se punkt 5.1).
Babycafe´ för barn upp till 8 månader är en lugn verksamhet där vi tidigt kan fånga upp
familjers behov och oro.
En del föräldrar och barn kan behöva professionellare stöd och då hjälper vi dem vidare
med det. Familjebehandlaren har under vårterminen lånat vår lokal för att ge extra stöd
till en familj som behöver leka i en pedagogisk miljö.
Öppna förskolorna har startat en föräldragrupp på kvällstid för ny anlända föräldrar
som inte kan det svenska språket, syftet är att hjälpa de att integrera sig i det svenska
samhället.
Målsättningar
Stärka anknytning mellan
föräldrar och barn genom
samtal
Utveckla Röda tråden
föräldraenkäter

När ska det följas upp

Hur ska det utvärderas

Ansvarig

Varje vecka

genom reflektion och
diskussioner

Pedagoger

Vid hösterminsstarten

I slutet av höstterminen

Alla i familjesamverkan

Kvalitativ utvärdering

Pedagogerna ser gång på gång värdet av våra föräldragrupper då det ofta är problem
som föräldrarna vill dela med sig av. Ibland hänvisar pedagogerna dem vidare till
Bryggan och det är en framgångsfaktor att familjebehandlare som deltar i
föräldragruppen även arbetar på Bryggan.
Vi anser att Upplands-Bro kommun har ett bra skyddsnät för småbarnsfamiljer p.g.a. det
generella stödet på Öppna förskolan samt genom de grupper som verksamheten i
familjesamverkan erbjuder.
Under hösten har vi satt större fokus på att arbeta med integration. Öppna förskolan i
samverkan med familjebehandlare har bjudit in Kvinnogruppen samt startat
föräldragrupp för dem ”Familjen i fokus”.
Röda trådens digitala föräldraenkäter var det inte så många som svarade på. De var
väldigt långa och omfattande. Familjebehandlaren ställer frågor muntligt till föräldrarna
vid den sista föräldraträffen.
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9

Synpunkter och klagomål

Vid klagomål har vi som rutin att :







Kontakta pedagogen/pedagogerna
Boka samtal med föräldrarna där berörda pedagogerna deltar.
kontakta min närmaste chef
Dokumentera
Rapportera i KIA
Hänvisa till Kommunens klagomålshantering

Kommunikationen mellan föräldrarna och pedagogerna på öppna förskola fungerar
mycket bra. De sätter upp en tips-, idé-, och synpunktslåda på båda öppna förskolorna
för att kunna bemöta deras behov och önskemål.
Kvalitativ utvärdering

När en synpunkt eller ett klagomål uppstår så diskuteras det med kollegor och vid behov
med ledningen. Den som haft synpunkter får ett svar så fort som möjligt. Vissa saker
kan vi direkt tillgodose eller svara på medan andra kräver längre framförhållning.
Vid utvärderingar varje termin kan aktiviteter och öppettider ändras efter önskemål.
Det är viktigt att fråga efter besökarnas behov och önskemål så att en tillåtande atmosfär
uppstår. Vårt mål är att tillgodose synpunkter och önskemål i möjligaste mån.
På Öppna förskolor förekommer inga klagomål, föräldrar och pedagoger bemöter
varandra med respekt och kommunikationen fungerar mycket bra.
Vi gör inga KIA-anmälningar eftersom öppna förskolan inte har några inskrivna barn.
Pedagogerna gör det vid behov, när det handlar om dem själva. Det förekommer dock
sällan.
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Ärendet
I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt,
med medel från Kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är Utbildningskontoret, Socialkontoret samt Kultur- och
fritidskontoret.
Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för samordning av
kommunens arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol,
narkotika, dopning och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska
ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro kommun. Projektet möjliggör
även att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.
Utbildningskontoret har i samverkan med Socialkontoret och Kultur- och
fritidskontoret tagit fram en slutrapport för projektet, se bilaga 1.
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Målen för projektet var att;
1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
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2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
5. Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet
6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
I slutrapporten beskrivs hur väl dessa mål uppfyllts inom ramen för projektet.
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Barns och ungas hälsa och välbefinnande är satta i fokus genom projektet.
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1

Framgångsrikt preventionsarbete

De faktorer som visat sig leda till framgång i det lokala alkohol-, narkotika-,
doping-och tobaks- (ANDT) förebyggande arbetet samt i det
brottsförebyggande arbetet har visat sig vara;12


Bred politisk förankring



Långsiktigt strategiskt arbete som tilldelar verksamheterna tidsmässiga
och ekonomiska resurser



En strategi och handlingsplan för det ANDT- och brottsförebyggande
arbetet



Tydlig ansvarsfördelning och struktur för organisation, ledning,
styrning samordning och ekonomi



Ett kontorsövergripande arbete som involverar samtliga kontor och är
en del av den ordinarie verksamheten



En tydlig ansvarsfördelning och struktur för organisation, ledning
samordning och ekonomi



En styrgrupp för preventionsarbetet som har det yttersta ansvaret för att
beslutade insatser genomförs



En tjänsteperson i kommunen som har överblick och mandat att
samordna de resurser som finns och de insatser som görs



Utvecklad samverkan och stöd till de lokala resurser som finns i
närsamhället – exempelvis samverkan med frivillig organisation



Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer
utanför kommunen



Kunskap om den aktuella och lokala situationen som fås genom
regelbunden kartläggning och analys av ANDT och brottssituationen
samt av möjliga orsaker och bidragande faktorer till den situation som
råder



Val av förebyggande (preventiva) insatser utifrån analys av den lokala
situationen och kunskap om effektiva metoder



Utvärdering av processer och effekter av de insatser som görs

Forskning har visat att det inte är enstaka faktorer som leder till att
substansrelaterade problem och kriminalitet uppstår och att risken för problem
ökar när det finns flera riskfaktorer. Faktorer som har stor betydelse för hur stor
totalkonsumtionen av ANDT blir är pris, fysisk tillgänglighet, normer och
attityder, sociala faktorer samt individfaktorer. Att vara uppväxt i ett
socioekonomiskt utsatt område, där en hög andel av de boende är

1
2

Leifman m fl ILFA-rapporter nr 1 CAN 2016
Länsstyrelsen i Stockholms län 2017
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låginkomsttagare, har låg skolutbildning och arbetslöshet råder är viktiga
riskfaktorer. Preventionsarbetet har ofta svårt att påverka de riskfaktorer som
finns runt barn och unga. Det lokala preventionsarbetets viktigaste uppgift är
därför att stärka de skyddsfaktorer som finns.3

2

Bakgrund, syfte och mål för projektet

2.1

Bakgrund

I maj 2016 startade Upplands-Bro kommun ett tvåårigt preventionsprojekt,
med medel från Kommunstyrelsens sociala investeringsfond. Ägare av
projektet är utbildningskontoret, socialkontoret samt kultur- och fritidskontoret.
En projektledare anställdes i maj 2016 på utbildningskontoret, direkt under
utbildningschefen. Den projektledare som först anställts gick på
föräldraledighet 1 december 2016 och ersattes på halvtid av nuvarande
projektledare.
År 2014 genomfördes Stockholmsenkäten4 i Upplands-Bro. Enkäten hade då
genomförts vid två tidigare tillfällen, 2008 och 2010. På flera av kontoren
fanns en önskan att bättre kunna använda resultaten från enkäten som underlag
för planeringen av kontorsövergripande preventionsinsatser, möjliggöra
samordning av ett tvärsektoriellt arbete och utveckla samverkan med externa
aktörer. I projektansökan till Kommunstyrelsen anges dessutom att
projektledaren skulle få som uppdrag att säkerställa dialogen med och ansvara
för samarbetet med polisen5.

2.2

Syfte

I projektansökan angavs syftet med projektet:
1. Skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete
med att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol,
narkotika, dopning och tobak (ANDT)
2. Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna
arbeta mer strategisk förebyggande
Projektet skulle i huvudsak inrikta sig på ANT och psykisk hälsa. Målgruppen
för projektet var barn och ungdomar. Initiativet till projektet togs av cheferna
för kultur-och fritid, utbildning-samt socialkontoret, som också är styrgrupp för
projektet. Tanken var att ett kontorsövergripande preventionsprojekt skulle

3

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm län 2017–2020

4

Enkäten har under 2000-talet genomförts vartannat år i de flesta av länets kommuner. Den
vänder sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och ställer bland att frågor om
ungdomar användning av alkohol och andra droger och deras psykiska hälsa.
5
Ansökan ur den sociala investeringsfonden, Projekt för det preventiva arbetet i Upplands-Bro
2015-10-19
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underlätta och möjliggöra för verksamheterna att bättre planera gemensamma
förebyggande insatser.

2.3

Mål

Målen för projektet var att;
1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
5. Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet
6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet

3

Kartläggning

Som underlag för planeringen av kontorsövergripande preventionsinsatser,
samordning av ett tvärsektoriellt arbete och samverkan med externa aktörer
genomfördes under hösten 2016 och våren 2017 en kartläggning av det
förebyggande arbetet med ungdomar som målgrupp samt en målgruppsanalys.
Kartläggningen visade att det pågår en mängd förebyggande och
hälsofrämjande arbete som har goda förutsättningar att utvecklas. Men för att
arbetet ska kunna utvecklas krävs en organisation som gör det möjligt att
samordna det förebyggande arbetet som görs inom kommunens samtliga
kontor och en person med mandat och kunskaper om prevention som ansvara
för denna samordning.
Som exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbete kan nämnas:


Inom utbildningskontoret finns ett resursteam med skolsköterskor,
skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer och tal- samt
specialpedagoger. Resursteamet ger konsultativt och förebyggande stöd
till personal inom förskola och skola. Skolsköterskor och kuratorer
arbetar i första hand på individnivå och endast i begränsad utsträckning
(beroende på resurser och intressen) på klass-eller gruppnivå.
Resursteamet bidrar också till att förskolor och skolor får verktyg för att
utveckla sitt förebyggande arbete. De erbjuder utbildning till personal i
förskola och skola samt möjlighet för personalen att få
handledning/konsultation kring bekymmer som uppstår.
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Under läsåret 2017/18 arbetade samtliga högstadieskolor och UpplandsBro gymnasium fram lokala ANDT-policys och handlingsplaner för hur
personalen ska agera vid misstanke om att någon använt ANDT.



Kultur- och fritidskontoret har en stor mängd aktiviteter som utgår från
de två kulturhusen i Upplands-Bro. För att nå de barn och unga som
vanligen inte nås av fritidsaktiviteter erbjuds kulturevenemang.
Evenemangen kan bestå av föreställningar, men de erbjuder även
aktiviteter där barnen/de unga själva får vara medskapande.
Kulturhusen kan även erbjuda lokaler och ytor för vuxna som kan stötta
barn och unga att förverkliga sina idéer. Kontoret har under 2018
utvecklat ett samarbete med Fryshuset.



Sedan 1 januari 2018 har kultur-och fritidskontoret ansvar för de tre
kommunala fritidsgårdarna i Upplands-Bro. Fritidsgårdarna ligger i
anslutning till varsin högstadieskola och fungerar som en drogfri
mötesplats för ungdomar. De är mycket välbesökta (41 procent i
årskurs 9) jämfört med snittet för hela Stockholms län (20 procent)
(Stockholmsenkäten 2018). Verksamheterna erbjuder en drogfri miljö
och aktiviteter under raster, helger och lov. Den 8 september 2018
öppnades också Bro:n. En verksamhet som ska ge stimulerande stöd
för ungdomar 17-20 år i deras vuxenblivande.



Mini-Maria drivs gemensamt av socialkontoret och landstinget
(beroendecentrum). Dit kan barn, unga och vuxna vända sig om de är
oroliga för att någon barn/ung använder alkohol, narkotika eller
dopingpreparat. Till Mini-Maria kan även lärare, poliser och andra som
arbetar professionellt med barn/unga vända sig för konsultation.
MiniMaria arbetar också med stöd och behandling och har ett
samarbete med familjebehandlingsverksamheten Solängen. De ger
bland annat stöd till barn/unga som missbrukar och deras föräldrar. På
Mini-Maria arbetar två ungdomsstödjare som bedriver uppsökande
verksamhet.



Bryggan är en verksamhet som vänder sig till familjer med barn och
ungdomar upp till 18 år. Den drivs i samverkan mellan social- och
utbildningskontoret samt de båda vårdcentralerna i Upplands-Bro. Till
Bryggan kan familjer själva vända sig och erbjuds upp till fem samtal.
Genom bland annat stödsamtal, psykologbedömningar, KBT-baserade
gruppbehandlingar, föräldraskapsstöd i grupp samt rådgivning kan
Bryggan erbjuda hjälp och stöd att komma till rätta med ständiga
konflikter och bråk i familjen, med barn som är ängsliga och rädda för
att göra olika saker eller är stressade och nedstämda.



Våren 2018 gick personal från socialkontoret, utbildningskontorets
resursteam och fritidsgårdspersonal en utbildning i föräldraskapsstöd.
Under hösten 2018 startar personal från socialkontoret och resursteamet
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en grupp som vänder sig till föräldrar6 med barn i åldern 8 – 12 år.
Därefter kommer det att finnas minst en grupp per termin med
möjlighet för antingen föräldrar med barn i åldern 8-12 eller 11-16 år
att delta. Alla föräldrar i kommunen är välkomna att anmäla sig.
Fritidsgårdspersonalen kommer att erbjuda gruppaktiviteter i form av
stöd till föräldrar med tonårsbarn, från 13 år och uppåt.
Inbjudan till föräldraskapsstödsgrupperna går ut via skolan,
kommunens hemsida och lokalpress.

4

Målgruppsanalys

Den målgruppsanalys som gjorts baserar sig på data om ANT-användning,
brott, psykisk hälsa och trygghet i bostadsområdet bland elever i årskurs 9 och
årskurs 2 på gymnasiet. Data är hämtad från Stockholmsenkäten 2014, 2016
och 2018 samt minnesanteckningar från fokusgruppsintervjuer med elever på
en av kommunens högstadieskolor genomförda 2016. Med utgångspunkt från
dessa data har två olika målgrupper identifierats.
En målgrupp för det ANDT-förebyggande arbetet är den grupp av ungdomar
som riskerar att utveckla skador av ANDT -användningen för att de tidigt
börjat använda ANDT eller använder ANDT på ett riskfyllt sätt, men som i
övrigt är relativt välfungerande och har ett socialt skyddsnät.
För att minska dessa ungdomars drickande och/eller narkotika- och
dopinganvändning räcker det oftast med olika former av information i
kombination med råd och stöd till dem och deras föräldrar.
En annan identifierad målgrupp utgörs av barn som har många riskfaktorer som
personer och i sin miljö. Detta är en grupp barn som ofta uppvisar ett
riskbeteende tidigt. Forskning visar att dessa barn är överrepresenterade i
bostadsområden med mycket våld och kriminalitet7, i familjer med låg
utbildningsnivå och låga studieresultat8, familjer med låg inkomstnivå och
ekonomisk standard samt i familjer där någon vuxen är arbetslös.
För att minska risken att barn som växer upp i en familj som själva har eller
utsätts för många riskfaktorer ska utveckla ett problembeteende krävs att
kommunen i samverkan med andra tidigt kan erbjuda denna grupp ett generellt
förebyggande och hälsofrämjande stöd, med evidensbaserade metoder.

6

Som föräldrar räknas i detta sammanhang även personer som saknar släktskap med barnet
men fungerar som ställföreträdande föräldrar eller har en föräldralik relation till barnet.
7
Andershed & Andershed 2005
8
Folkhälsan i Sverige 2016 årlig rapportering från Folkhälsomyndigheten

7

Slutrapport för preventionsprojektet

5

Resultat

5.1

Måluppfyllelse

1. Minska användningen av ANDT bland barn och ungdomar i UpplandsBro kommun
Målet är delvis uppnått.

De mätningar av barn och ungdomars ANT-användning som gjorts i mars 2016
och mars 2018 visar att målet delvis uppnåtts.
De minskningar som skett i ANT-användning är marginella, vilket gör det svårt
att avgöra om det handlar om en faktisk minskning. För att få reda på om de
insatser som påbörjats sedan projektets start har påverkat resultatet krävs minst
ytterligare två mätningar samt en analys av om vilka yttre omständigheter på
samhälls-eller lokalsamhällesnivå som kan påverkat resultatet.
Utifrån de mätningar som genomförts mars 2016, strax innan projektstart, och
mars 2018, kan följande konstateras:


Användningen av alkohol har minskat bland pojkar i årskurs 9, är
oförändrad bland flickor i årskurs 9 och årskurs 2, men ökat något
bland pojkar i årskurs 2.



Storkonsumtionen9 av alkohol har minskat bland flickor i årskurs 2, är i
stort sett oförändrad i årskurs 9, men har ökat något bland pojkar i
årskurs 2.



Andelen som någon gång använt narkotika har minskat något bland
pojkar i årskurs 2, men är oförändrad i årskurs 9 och bland flickor i
årskurs 2.



Andelen som uppger att de använt narkotika minst en gång de senaste
fyra veckorna är oförändrad, förutom bland pojkar i årskurs 2 där den
minskat.

2. Minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Upplands-Bro
kommun
Målet är inte uppnått.
Enligt resultatet från mätningarna mars 2016 och mars 2018 har den psykiska
ohälsan bland barn och ungdomar inte minskat.



Andelen elever som uppger att de ofta tycker att det är härligt att leva
har ökat för flickor i årskurs 9, är oförändrad bland flickor i årskurs 2,
men har minskat för pojkar i både årskurs 9 och årskurs 2.

9

En person som storkonsumerar dricker minst motsvarande en halv flaska starksprit, en flaska
vin, sex flaskor starköl, sex burkar cider eller sex burkar folköl vid ett och samma tillfälle
minst en gång i månaden.
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Andelen elever som uppger att ofta känner sig ledsna och deppiga utan
att veta varför har ökat något, förutom för flickor i årskurs 2 där
andelen minskade.



Index för psykosocial10 hälsa har inte förändrats nämnvärt.

3. Implementera det förebyggande arbetet i befintlig verksamhet
Målet är delvis uppnått.

Inom de tre deltagande kontoren har en implementering av förebyggande
arbete påbörjats i den befintliga verksamheten.
4. Öka kunskapen och medvetenheten hos berörda professioner om
effekterna av droganvändning och psykisk ohälsa
Målet är uppnått.

Personalen på de tre kontoren har fått ökad kunskap. De har fått en gemensam
kunskapsbas som underlättat diskussioner om hur verksamheterna gemensamt
kan utveckla det förebyggande arbetet och en medvetenhet om att det behövs
ett långsiktigt universellt11 förebyggande arbete.
Inom ramen för projektet har sammanlagt fyra seminarier/workshops för chefer
och anställda inom de tre kontoren samt annan personal som ansvarar för
trygghetsfrågor och socialhållbarhetsfrågor arrangerats. Syftet med dessa
seminarier/workshops har varit att påbörja implementeringen av ett medvetet
preventionsarbete bland dem som arbetar med barn och ungdomar i kommunen
samt bidra till att ge dem som arbetar med frågorna och deras chefer en
gemensam kunskapssyn på hur ett effektivt preventionsarbete kan bedrivas.
Vid tre tillfällen har även polisen och Fryshuset blivit inbjudna.
En gränsöverskridande förmiddag

Det första seminariet hölls tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm under
februari 2017. Vid detta deltog personal och chefer från de tre kontoren.
Syftet med seminariet var att ge dem som arbetar förebyggande med barn och
ungdomar i kommunen kunskap om;


den nationella strategin för ANDT arbetet,



forskning som grund för ett lyckat preventionsarbete



framgångsfaktorer i det lokala arbetet samt



möjlighet att ta del av kompetenser, positiva erfarenheter och insatser
från det arbete som bedrivs i Upplands-Bro kommun.

Slutsatserna från seminariet var att;


det finns stor kompetens bland medarbetarna i kommun



det bedrivs mycket bra verksamhet

10

Index 0-100 där 100 är bäst psykosocial hälsa
Universellt förebyggande arbete riktar sig till alla, exempelvis BVC, och har enligt forskning
den största förebyggande effekten och är mest ekonomiskt effektiv.
11
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det saknas samordning av arbetet

Seminariedeltagarnas önskan var att seminariet skulle bli en uppstart för att;


få en samordning av det preventionsarbete som bedrivs i kommunen.



börja arbeta mer med prevention istället för problem,



börja arbete mer långsiktigt med preventionsarbete

Cannabis skadeverkningar

Syftet med seminariet, som hölls i september 2017, var att ge deltagarna en
gemensam kunskapsbas när det gäller;


användningen av cannabis bland skolungdomar



tillgången på cannabis i kommunen, länet och riket



medicinska skadeverkningar av cannabis



sambandet mellan cannabisanvändning och brottslighet



argument mot en legalisering av cannabis



vad de som arbetar med ungdomar kan och måste göra om de
misstänker att någon använder cannabis

Viktiga risk- och skyddsfaktorer i preventionsarbetet och våldsbejakande extremism

Seminariet genomfördes i mars 2018. Syftet var att ge anställda i kommunen,
deras chefer och samverkanspartners;


en grund när det gäller vad som orsakar sociala problem av olika slag –
ANDT-användning, psykisk ohälsa, kriminalitet, våld i nära relationer
och våldsbejakande extremism.



kunskap om hur de kan arbeta för att förebygga att problemen uppstår.



tillfälle att jobba med tips på hur de i sina verksamheter och/eller
tillsammans med andra verksamheter i och utanför kommunen kan
bidra till att förebygga våldsbejakande extremism.

Resultaten från Stockholmsenkäten

I oktober 2018 hölls det fjärde och sista seminariet inom ramen för
preventionsprojektet. Syftet med seminariet är att utifrån resultaten från den
Stockholmsenkät som genomfördes i mars 2018 ;


ta fram tre områden som kommunen ska prioritera att arbeta med



göra en handlingsplan för det preventionsarbete som ska bedrivas under
2019 och våren 2020

5.

Skapa en långsiktig strategi för preventionsarbetet

Målet är inte uppnått.

En anställd på kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en
socialhållbarhetsplan för Upplands-Bro kommun. Det blir därför naturligt att
denna även innehåller punkter som berör preventionsarbetet.
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6. Minska andelen personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller
beroende av ANDT
Målet är svårt att mäta.

För att kunna avgöra om det skett en verklig förändring krävs att mätningar
görs över en längre tidsperiod, med en analys av hur andra faktorer än projektet
kan ha påverkat kunskapen om vilka personer som utvecklar skadligt bruk,
missbruk och beroende av ANDT. Andelen personer med kända problem kan
ha påverkats av bland annat det ökade utbud av vård och behandling som
socialkontoret erbjuder samt avsaknaden av lokalpoliser.
7. Ge personer med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
Målet är delvis uppnått.

Härnevimottagningen arbetar utifrån nationella riktlinjer för missbruksvården.
Mottagningen erbjuder flera manualbaserade behandlingsprogram, det finns
rutiner för hur ärendena ska hanteras och all personal får regelbunden
handledning. Härnevimottagningen erbjuder också behandling till
spelmissbrukare.
Tillsammans med socialpsykiatrins träfflokalsverksamhet har
Härnevimottagningen utvecklat metoder som ger möjlighet att bredda
träfflokalens målgrupp. Träfflokalens verksamhet kan också ge stöd till
personer med beroendeproblem som senare behöver genomgå strukturerad
behandling och erbjuder brukare och samverkanspartners träffar som innehåller
olika typer av aktiviteter.
Med projektmedel från kommunens sociala investeringsfond erbjuder
socialkontoret stöd och hjälp via sociala insatsgrupper (SIG) till ungdomar och
unga vuxna (13 - 29 år). SIG samverkar verksamhetsöverskridande med lokala
aktörer som finns runt den unge, exempelvis Arbetsförmedlingen,
utbildningskontoret, kultur-och fritidskontoret, polisen och Fryshuset. Målet
med SIG-insatser är att se till att ungdomar och unga vuxna som riskerar att
rekryteras till kriminella grupper, eller vill lämna den kriminella miljön bakom
sig, ska kunna få en trygg social tillvaro med bland annat studier eller arbete.
Alla deltagare i SIG får en egen kontaktperson (lots) och stöd att göra en
individuell handlingsplan med tydliga mål som utgår från den enskilda
deltagens behov. Om den som är aktuell för SIG är under 18 år involveras
alltid föräldrarna.

5.2

Avsaknad av samordning och tydlig ledning

1.Förutsättningar för samordning

Vid avlutandet av preventionsprojektet saknas fortfarande en fast tjänst/del av
tjänst som preventionsstrateg. Det finns inte heller någon
kommunövergripande styrgrupp med cheferna för kommunens samtliga kontor
och kommundirektören.
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Ett av syftena med preventionsprojektet var att skapa en bättre samordning av
det ANDT- och brottförebyggande arbetet. Vid tiden för preventionsprojektets
start fanns sedan flera år tillbaka en säkerhetsansvarig på
kommunledningskontoret och en trygghetssamordnare som nyligen anställts.
Trygghetssamordnaren hade påbörjat arbetet med två av de arbetsuppgifter
som enligt projektansökan skulle genomföras av projektledaren, säkerställande
av dialogen och samarbetet med polisen. Vid projektstart fanns inga direktiv
för hur samverkan mellan trygghetssamordnaren och projektledaren skulle
organiseras. Och det fanns inte heller en kommunövergripande styrgrupp för
preventionsarbetet.
Den gemensamma plattform som fanns för samverkan mellan projektledaren
och trygghetssamordnaren var det förebyggande rådet, där även externa aktörer
deltog. Styrgruppen för projektet bestod av cheferna för tre av kommunens fem
kontor.
Under våren 2018 anställdes flera personer på kommunstyrelsekontoret för att
utveckla delar av preventionsarbetet – en integrationschef, en social
hållbarhetsstrateg och utvecklingsstrateg med fokus på demokratiutveckling.
Efter att dessa personer anställts blev oklarheten kring vilket mandat
preventionssamordnaren hade allt större. Framförallt när det gäller att
samordna preventionsarbetet, vilka som utgjorde styrgrupp, vem som hade
ansvaret för vilka arbetsuppgifter och hur arbetet skulle organiseras.
För att råda bot på detta har ansvaret för det Förebyggande rådet, från och med
hösten 2018, flyttats från social-och utbildningskontoren till
kommunledningskontoret. Det kommer dock inte att finnas någon permanent
tjänst som preventionsstrateg, vilket kommer att försvåra möjligheten att
rekrytera personal med utbildning i preventionskunskap. Det saknas
fortfarande en sektorsövergripande styrgrupp där samtliga kontorschefer och
kommundirektören ingår. Den samordning och utveckling av det
förebyggande arbetet som Upplands-Bro behöver göra riskerar därmed att inte
bli av.
2.Förutsättningar för det strategiska preventionsarbetet i Upplands-Bro

Preventionsarbetets politiska inriktning klargörs i den sociala hållbarhetsplanen
för Upplands-Bro kommun, vilken ska ha en bred politisk förankring. Planen
arbetas fram under 2019 och antas av kommunfullmäktige senast i samband
med budget för 2020 och ska gälla till och med 2023.
För att skapa förutsättningar för att ett preventionsarbete ska fungera krävs;


en medvetenhet hos beslutande politiker och tjänstepersoner om att
preventionsarbetet är långsiktigt och ger effekt först på sikt. Även om
kommunernas budgetar är ettåriga måste därför styrande politiker våga
tänka mer långsiktigt.



en tjänsteperson som har kunskaper inom ämnet preventionskunskap
och ledningens mandat att samordna arbetet
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regelbunden kartläggning av de olika preventionsområden som
kommunen arbetar med och vilka insatser som görs



ett kontorsövergripande preventionsarbete som involverar samtliga
berörda kontor och är en del av den ordinarie verksamheten



att de insatser som görs i största möjliga utsträckning bygger på
forskning och beprövad erfarenhet.



enkla och tydliga rutiner för hur arbetet ska följas upp

6

Rekommendationer

6.1

Prioriterade områden för preventionsarbetet

Av den Stockholmsenkät som genomförts under mars 2018 framgår att
ungdomars alkoholkonsumtion minskar, tobaksanvändningen är låg och
andelen som använt narkotika ligger under länssnittet.
En något lägre andel av pojkarna och flickorna i årskurs 9 i Upplands-Bro,
jämfört med Stockholms län uppger att de ofta känner sig ledsna och deppiga
utan att veta varför. I årskurs 2 är andelen pojkar som uppger samma sak lika
stor i Upplands-Bro som Stockholms län, medan andelen för flickorna är
betydligt lägre i Upplands-Bro än i Stockholms län.
Andelen ungdomar som själva burit vapen (exempelvis kniv eller knogjärn) har
däremot ökat sedan undersökningen 2016 och är högre än för Stockholms län.
Andelen elever som uppger att de använt sig av hot eller våld har också ökat
sedan 2014 och är högre än i övriga länet, med undantag för flickor i årskurs 2.
Bland pojkar har andelen som uppger att de utsatts för misshandel ökat något
bland både pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 och är den största i länet.
I det lokala preventionsarbetet bör därför följande områden prioriteras;


Våldsförebyggande arbete i förskola och skola



Generella föräldraskapsstödsprogram



Stärkande av skyddsfaktorer som kan motverka segregationen

För att löpande få fram vilka områden som bör prioriteras i det förebyggande
arbetet bör den kartläggning, genom Stockholmsenkäten, som idag görs bland
elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vartannat år kompletteras med en
regelbunden kartläggning som tar hänsyn till professionellas kunskaper om och
upplevelse av hur ANT situationen och den psykiska hälsan bland ungdomar
och vuxna. Långsiktigt kan dessa kartläggningar också bli en del i
utvärderingen av de insatser som genomförs.

6.2

Utveckling av preventionsarbetet i Upplands-Bro

Mot bakgrund av ovanstående och för att uppnå målet för preventionsprojektet
att ”Skapa förutsättningar för att Upplands-Bro kommun ska kunna arbeta mer
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strategisk förebyggande och hälsofrämjande” behöver Upplands-Bro kommun
utveckla sitt preventionsarbete enligt nedan.


Det behövs en långsiktig strategi för det ANDT- och
brottsförebyggande arbetet.
Under 2019 utarbetas en social hållbarhetsplan för Upplands-Bro
kommun som innehåller strategiska punkter för det brotts- och ANDTförebyggande arbetet. Planen antas av Kommunstyrelsen senast i
samband med budgetarbetet för 2020.



Det krävs att särskilda medel avsätt för att kunna genomföra
preventiva insatser.
Särskilda medel för preventionsarbete avsätts i samband med mål och
budgetprocessen för 2020.



Det behövs en tydlig ledning i kommunen för preventionsarbetet
Kommundirektören är beslutande när det gäller hur preventionsarbetet
ska organiseras. Kommunledningsgruppen fungerar som styrgrupp för
preventionsarbetet och tar regelbundet upp frågor om inriktning och
prioriteringar för arbetet till beslut på sina möten.



Det behövs en övergripande sammanhållen organisation för
preventionsarbetet
Kommunens övergripande trygghets- och hållbarhetsarbete samordnas i
en egen avdelning på kommunledningskontoret. Avdelningens
huvudsakliga uppgifter är att arbeta övergripande strategiskt samt
samordna trygghets, brotts, – och ANDT-prevention, våld i nära
relationer, arbete mot våldsbejakande extremism och
demokratiutveckling. Samt svara för utvärdering av de insatser som
görs.



Samverkan mellan berörda kontor behöver utvecklas
Det operativa preventionsarbetet ska utföras av respektive kontor eller i
nära samverkan mellan kontor. Det är trygghets- och
hållbarhetskontoret som tillsammans med berörda kontorschefer har
ansvar för att detta fungerar.



Det behövs årliga handlingsplaner för preventionsarbetet
Från och med mål- och budgetarbetet inför 2020 beslutar
kommunledningsgruppen om en årlig handlingsplan för
preventionsarbetet. Underlaget till handlingsplanen görs av den
avdelning inom kommunledningskontoret som samordnar arbetet med
trygghets, brotts, – och ANDT-prevention, våld i nära relationer, arbete
mot våldsbejakande extremism och demokratiutveckling. Tillsammans
med berörda verksamheter görs det arbetet och förs in i
verksamhetsplanen. Handlingsplanen utgör en grund för de
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åtgärdsplaner som tas fram av Upplands-Bro kommun och
lokalpolisområdet.


Det behövs en genomtänkt och fungerande organisation för
samverkan med externa aktörer
Under 2019 görs en omvärldsanalys för att se hur organisationen för
extern samverkan är uppbyggd i de kommuner där samverkan fungerar
bäst. Syftet med omvärldsanalysen är att utveckla den
samverkansorganisation som finns idag med Brottsförebyggande råd
och Förebyggande råd samt att få en fungerande organisation med
uppgift att fungera operativt.
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Rätt till bidrag för pedagogisk omsorg, Mithal
Shaheed, Nergis familjehem
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ger Mithal Shaheed rätt till bidrag för att driva den
pedagogiska omsorgen Nergis familjehem. Beslutet om rätt till bidrag gäller
från den 1 januari 2019 och avser upp till sex barn.

Sammanfattning
Mithal Shaheed ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Nergis familjehem på adressen Hallonvägen 38 i Kungsängen.
Ansökan är handlagd av Utbildningskontorets utredare Emilia Kihlstrand och
Sara Lauri.
Utbildningskontoret bedömer att Mithal Shaheed uppfyller de krav som
kommunen ställer för att få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag


Ansökan om rätt till bidrag den 13 juli 2018



Tjänsteanteckning 30 juli 2018



Hembesök Nergis familjehem den 11 september 2018



Begäran om komplettering den 11 september 2018



Inkommen komplettering den 21 september 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Mithal Shaheed ansöker om rätt till bidrag för att driva den pedagogiska
omsorgen Nergis familjehem i hennes lägenhet om 98 kvadratmeter, adress
Hallonvägen 38 i Kungsängen.
Mithal är utbildad barnskötare, men är för närvarande arbetssökande. Mithal
ansöker om att starta pedagogisk omsorg till våren 2019.
Utbildningskontorets utredare besökte Mithal Shaheed i hennes hem den 11
september 2018. Vid besöket var även Mithals dotter Dhuha med, som delvis
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kommer att arbeta i den pedagogiska omsorgen. Hon visade vid besöket utdrag
ur belastningsregistret.
Mithal avser att starta en pedagogisk verksamhet där barnen ska vara trygga,
innehålla olika teman utifrån barnens intresse och ha fokus på inlärning.
Generella fokusområden i verksamheten är språk och natur samt idrott.
Utbildningskontoret ser positivt på att Mithal kan beskriva ett tydligt mål med
att utforma verksamheten utifrån barnens erfarenheter, behov och intressen.
Mithal har vänner med barn som inte får plats på förskola och blir svaga i sitt
modersmål (arabiska). Därför vill hon erbjuda språkutveckling för dessa barn.
Utbildningskontoret har förtydligat kravet på att i en pedagogisk omsorg ska
verksamheten stimulera barnens språkutveckling både i det svenska språket
och modersmålet, om det är ett annat än svenska, i enlighet med Skolverkets
Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Enligt de allmänna råden är det då även
viktigt att personalen behärskar det svenska språket i den utsträckning som
behövs för att utmana och stimulera barnens språkutveckling i svenska och
förbereda barnen för fortsatt lärande.
Vid träffarna med Mithal har barngruppens sammansättning och ekonomisk
kalkyl diskuterats. Hon anger att hon kommer att ta in barn boendes i andra
kommuner. Utredarna informerar om att vid dessa tillfällen tecknas avtal med
den kommunen för ersättning. I Upplands-Bro kommun kommer Mithal teckna
avtal om att ta in barn från kommunens gemensamma kö, vilket är ett krav från
Utbildningskontoret.
Enligt ansökan skulle verksamheten ha namnet Liljans familjehem, men detta
var redan ett taget namn varpå det inte godkändes av Bolagsverket. Därav
kommer verksamheten nu ha namnet Nergis familjehem.
Lokalerna bedöms vara ändamålsenliga. Det är dock viktigt att säkerheten ses
över innan verksamheten startar, då det vid hembesök fanns material framme
som inte lämpade sig för bedrivande av verksamhet för barn. Det är viktigt att
lokalen är trygg, säker och hälsosam för barn och personal. Det är även viktigt
att det finns rutiner för att förebygga risker för olyckor i barnens fysiska miljö.
Om ovanstående förändringar görs är lägenheten i övrigt bra planerad, säkrad
och överblickbar.
Mithal har förutsättningar att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi.
Utbildningskontoret grundar sin bedömning på hennes erfarenhet att arbeta
med barn, hennes utbildning som barnskötare och hennes engagemang.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En välfungerande
pedagogisk omsorg är en verksamhet som främjar barns utveckling och
lärande.
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Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Ansökan om rätt till bidrag med den 13 juli 2018
2. Hembesök den 11 september 2018
3. Komplettering den 24 september 2018
Beslut sänds till
 Mithal Shaheed, Hallonvägen 38, 196 35 Kungsängen
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Mithal <mithal.shaheed@yahoo.com>
den 21 september 2018 20:28
Sara Lauri
Emilia Kihlstrand; Louise Assarsson
Re: Komplettering

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Flag for follow up
Har meddelandeflagga

Hej, vårt mål med Nergis familjehem är att skapa en trygg och lärorik miljö för barnen samt
utveckla de och lära de och tillgodose deras behov utifrån varje barns förutsättningar. Vi kommer
kunna fokusera på varje barn och vara med att påverka barnens utveckling och lärande samt
förstärka barnens självkänsla. Med tanke på att det är få barn, kommer vi ha större möjlighet att
uppmärksamma varje barns behov. Vi tänkte se till att barnen och deras föräldrar har inflytande
över barnens inlärning, vi kommer vara mottagliga för kritik och förslag eftersom vårt syfte är att
utveckla vår verksamhet för att kunna få barnen att utvecklas och känna sig beredda för skolan.
Vi vill få barnen att gå med bra kunskaper till skolan och lyfta deras självkänsla samt
självförtroende. Vi kommer ha olika aktiviteter som främjar barnens lärande, vi kommer ha olika
teman varje vecka. Tanken är att barnen ska bekanta sig med olika saker och undersöka olika
saker och vara delaktiga i deras lärande.
Den 11 sep. 2018 14:26 skrev Sara Lauri <Sara.Lauri@upplands-bro.se>:
Hej Mithal!
Tack för din ansökan och våra möten med dig och din dotter.
Vi ser att ansökan behöver kompletteras med en skriftlig beskrivning av hur ni vill bedriva den
pedagogiska omsorgen.
Vilka mål har du med Nergis familjehem? Beskriv även hur du tänker tillgodose barnens behov,
utveckling och lärande.

Beskrivningen behöver inte vara omfattande, omkring en A4-sida. Vi vill ha dina svar senast den
24 september.

Vi behöver också se utdrag från belastningsregistret på alla över 18 år i hushållet. Dessa kan du
skicka in eller komma till kommunhuset för att visa upp.

Med vänliga hälsningar

Emilia Kihlstrand och Sara Lauri

Utbildningsstaben, Utbildningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Hembesök ansökan om pedagogisk omsorg
Utbildningskontoretsrepresentanter:
LouiseAssarsson,SaraLauri och Emilia
Kihlstrand.
Vid hembesöketnärvaradeMithal Shageedoch hennesdotterDhuha23 år.
Dhuhaarbetarjust nu som vikarie vid Mother Goose, en engelskförskolai
Kista. Hon kommeratt arbetatillsammansmed Mithal två-tre dagari veckan.
Lokaler: lägenheti bottenplan,98 kvm. Lägenhetenhar två badrum,stort kök
samtstor balkongoch uteplats.
Liljans familjedaghem– blir Nergisfamiljehem.
Mithal och Dhuhaberättarom sina tankarmedNergis familjehem,som namnet
på verksamhetenkommeratt varautifrån registreringenvid Bolagsverket:
I verksamhetenskabarnenvaratrygga, vi skaha olika temanoch ha fokus på
inlärning. Fokuspå språkoch natur samtsimning och idrott.
Vi brinnerför barnenoch att de skakännasig trygga för framtiden.Vi vill
stärkasjälvförtroendeetc. Vi vill att barnenskavara självbestämmande
och få
testasakerutifrån sitt egetintresse.
Vi vill ocksåf örstärkasakersom barnenär intresseradeav hemma.I dialog
med familjen.
Samtalkring barn i behovav särskilt stöd och klagomålshantering
inom
pedagogiskomsorg.Nergisfamiljehem ser vikten av dialog med hemmen. Vi
ser positivt på synpunkterfrån vårdnadshavare.
Öppettider– utifrån föräldrarnasbehov.Vi vill ta in barnfrån Upplands-Bro,
Jakobsberg,Tensta.Min man kan startataxiverksamhetigen om vi får godkänt
pedagogiskomsorg.Kolla upp försäkring.
Utvecklamodersmål,men undervisningsspråk
i verksamhetenär svenska.
Mål med verksamheten– skakompletterasskriftligen. Sistadatum25/9-18.
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Måltider – frukost, lunch och mellanmål.
941122-3028settregisterutdrag.
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Revidering av Framtidens förskola och skola ramprogram för lokaler
Förslag till beslut
Revideringen av Framtidens förskola och skola i Upplands-Bro kommun
godkänns.

Sammanfattning
Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola. Ramprogrammet antogs av
Utbildningsnämnden i augusti 2016.
Utbildningskontoret har uppdaterat och reviderat dokumentet så att det passar
till de uppdaterade styrdokument och ramar som gäller.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018



Reviderat förslag till Framtidents förskola och skola i Upplands-Bro ramprogram för lokaler

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret har reviderat dokumentet utifrån nya riktlinjer och
styrdokument, samt anpassat dokumentet utifrån kommunens
Förskoleprogram. Vissa tydliggöranden har gjorts utifrån vad som
Utbildningskontoret har sett behöver förtydligas ur olika läsares perspektiv.
Arkitekter, exploatörer och Samhällsbyggnadskontoret använder
ramprogrammet aktivt i de tillväxtprojekt kommunen planerar.

Barnperspektiv
De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet utformats
med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-10-29

UN 18/0176

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Förslag till reviderat ramprogram för lokaler – Framtidens förskola och
skola i Upplands-Bro kommun
Beslut sänds till
 Upplands-Bro kommunfastigheter AB
 Samhällsbyggnadskontoret
 Kultur och fritidsnämnden

2 (2)

Framti den s förskol a
och skol a
Ramprogram för Utbildningskontorets

verksamhetslokaler

Beslutat UN 2016-08-23
Rev förslag UN 2018-11-13

www.upplands -bro.se

Framtidens förskola och skola

Innehåll
1

Bakgrund ............................................................................................... 3
1.1 Syfte med ramprogrammet.........................................................................3
1.2 Ramprogrammets utgångspunkter .............................................................3
1.2.1
Styrdokument för förskola och skola..........................................3
1.2.2
Styrning av förskola och skola ...................................................4
1.2.3
Val av skolorganisation ..............................................................5
1.2.4
Barnkonventionen.......................................................................6
1.2.5
Rekommendationer av måltidsorganisation ...............................6
1.2.6
Utbildningskontorets IKT-strategi ..............................................7
1.2.7
Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet ..............7
1.2.8
Miljöanpassade skolor och förskolor ..........................................7
1.2.9
Samutnyttjande av lokaler ..........................................................8

2

Process för ny- och tillbyggnad .............................................................. 9
2.1 Upplands-Bro kommunfastigheter AB som byggherre..............................9
2.1.1
Behovsanalys ..............................................................................9
2.1.2
Förstudie .....................................................................................9
2.1.3
Programarbete...........................................................................10
2.1.4
Projektering ..............................................................................10
2.1.5
Upphandling .............................................................................10
2.1.6
Byggnation ...............................................................................10
2.1.7
Överlämning/inflyttning ...........................................................10
2.1.8
Utvärdering ...............................................................................10
2.2 Extern byggherre med kommunen som hyresgäst ...................................10
2.3 Extern byggherre med fristående huvudman som hyresgäst ....................11

3

Behovsanalys ...................................................................................... 12
3.1 Nyckeltal och ytbehov .............................................................................12
3.2 Checklista vid behovsanalys för den kommunala huvudmannen ............13
3.3 Kursplanernas krav på lärmiljön ..............................................................14

4

Lärmiljöns utformning ........................................................................... 16
4.1 Flexibilitet ................................................................................................16
4.2 Trygghet ...................................................................................................16
4.3 Högtalarsystem ........................................................................................17
4.4 Inomhus....................................................................................................17
4.5 Utomhus ...................................................................................................18
4.6 Den sociala miljön ...................................................................................19
4.7 Förutsättningar för IKT ............................................................................19
4.8 Ljud, ljus och luft .....................................................................................20
4.9 Interiör......................................................................................................21

5

Funktionsmodeller................................................................................ 22
5.1 Entré .........................................................................................................22
5.2 Kapprum, toaletter och skötrum...............................................................23
5.3 Hygienrum i skolor ..................................................................................23
5.4 Utformning av skötrum ............................................................................23
5.5 Arbetslagets yta (förskola/skola) .............................................................24
5.6 Ytor med särskilda funktioner..................................................................24
5.7 Ytor för måltider ......................................................................................25
5.8 Elevhälsa ..................................................................................................25
5.9 Expedition/Skolledning............................................................................25
5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser .....................................................25

6

Bilaga 1 – Checklista vid behovsanalys ............................................... 27

2

Framtidens förskola och skola

1

Bakgrund

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.

1.1

Syfte med ramprogrammet

Ramprogrammet ska vara ett stöd för kommunens Utbildningskontoret inför
arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro kommun. Det ska
också vara en handledning för kommunens olika kontor och bolag inför olika
projektorganisationer. Det skapar förståelse för Utbildningskontorets behov
och kan spara tid och resurser för att nå ett bra slutresultat. Målsättningen är att
skapa goda förutsättningar för byggprojekt och kommande
fastighetsförvaltning inom förskola och skola.
Byggnaderna utformas för att möta variationen av lärstilar och lärsituationer.
Lärmiljön ska underlätta möjligheterna till att situationsanpassa lärandet, och
kunna erbjuda en bred repertoar av metoder och lösningar för att nå kunskap,
lärande, kreativitet och entreprenörskap. På så sätt får vi lärmiljöer där alla
inkluderas genom att barn och elevers arbete sker tillsammans, samtidigt som
deras unika talanger stöds genom möjlighet till individuell specialisering och
talangutveckling. När det gäller den konstnärliga utsmyckningen är det viktigt
att verksamheten får utrymme för delaktighet. Lärmiljöerna ska utformas så att
de känns trygga och skapar förutsättningar för nolltolerans mot kränkningar
och mobbning. De ska vara en mötesplats för gemenskap, där ingen
diskrimineras av lokalernas utformning, utan möjliggör tillgänglighet för alla.
Lärmiljöerna ska också fungera som plattform där närsamhället, barnen och
eleverna möts och skapar förståelse för samverkan och demokrati, och i
förlängningen stärker samhällsgemenskapen. Lärmiljöerna ska vara en central
punkt i närsamhället.

1.2

Ramprogrammets utgångspunkter

De värdeord som varit styrande för ramprogrammet är flexibilitet, trygghet och
barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har ramprogrammet
utformats med målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola.
1.2.1 Styrdokument för förskola och skola
Styrdokumenten för förskola och skola är bland annat skollagen, läroplanerna
och förordningarna. I skollagen begränsas skollokalernas utformning till att det
ska vara en ”god miljö” och läroplanen anger på liknande sätt att det ska vara
en ”god utemiljö”. Det är sedan upp till kommunen att definiera dessa begrepp
vidare.
Styrdokumenten ställer stora krav på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans, som anpassats för att väga
upp skillnader i deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
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Styrdokumenten ska göra att barnen och eleverna ska kunna utvecklas så långt
som möjligt som individer.
Styrdokumenten fäster stor vikt vid att barn och elever ska inhämta och
utveckla kunskaper och värden som samhällsmedborgare. Förskolan och
skolan ska samarbeta med hemmen för att främja barns och elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare (SL 1 kap 4§). För att stödja detta synsätt måste
lärmiljöerna samverka med närmiljön både genom en öppenhet kring att dela
byggnaderna och utemiljön med andra verksamheter, men också genom att
kunna utnyttja närliggande resurser för att skapa naturliga mötesplatser i
samhället. Styrdokumenten säger att alla som arbetar kring barnet/eleven ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av
kränkande behandling (SL1 kap 5§). Här måste lärmiljöerna stödja ett sådant
tänk genom att skapa förutsättningar för att barnen/eleverna blir sedda, samt att
den sociala miljön uppmuntrar till gemenskap.
1.2.2 Styrning av förskola och skola
I och med nya Styrdokument för förskola/skola och en ny lärarutbildningen
påverkar hur kommunen ska organiserar förskola/skolas verksamhet och
lokaler. Förskolan/skolan styrs från och med 1 juli 2011 av både ny lagstiftning
och ny läroplan som inriktar kursinnehållet och årskursindelning på ett annat
sätt än tidigare. Det här är de stora förändringarna:


Det nya Nationella styrsystemet och den nya lärutbildningen påverkar
organisationen. Ramprogrammet förordar en uppdelning mellan
förskola, årskurs F-6 och årskurs 4-9 alternativt F-9.



Betyg sätts från och med höstterminen 2012 terminsvis från och med
årskurs 6.



Den nya Skollagen har skärpt kraven på behörighet för förskollärare
och lärare.

Det är inte ett krav att skolorna ska organiseras i samma årskursindelningar
som läroplanens kursplanindelning, utan kommunen själv väljer hur skolan ska
organiseras. Däremot är det viktigt att den organiseras på ett sådant sätt att de
nationella styrdokumentens krav kan uppfyllas, inklusive nya krav på lärares
ämnesbehörighet.
För att utbildningen för eleverna ska få den mest optimala organisationen är det
önskvärt att den årskursindelas på ett sådant sätt att de stämmer överens med
styrdokumentens indelning och lärarutbildningen. Samtidigt är val av
skolorganisation en mycket stor fråga och det är viktigt att titta på andra
faktorer innan man gör sin prioritering.
Ur det pedagogiska perspektivet påverkas byggnaderna av flera saker –
läroplanens uppdelning av årskurser, betygssättningen, rätten till lokaler
anpassade till verksamheten och likvärdighet.
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Förskolans läroplan
Förskolans lokaler ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en
trygg omsorg. Lokalerna och utemiljön ska stödja barnens behov och utformas
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Grundskolans/grundsärskolans läroplan
I läroplanen delas det centrala innehållet och kunskapskraven upp i årskurs F-3,
4-6 och 7-9. I läroplanen varierar innehållet beroende på vilket årskursblock
som syftas. Lärmiljöerna behöver därför anpassas till respektive årskursblock.
Betygssättning
Betygssättningen sätts numera från årskurs 6, och från år 2015 måste betygen
ges av lärare med ämnesbehörighet, det vill säga som har lärarlegitimation.
Beroende på skolorganisationens utformning kan vissa skolor behöva ha ett
nära samarbete sinsemellan för att garantera eleverna den undervisning som de
har rätt till, en undervisning med lärare som är behöriga att sätta betyg i ämnet.
Detta kan till exempel innebära att man behöver dela på lärartjänster och
lokaler. Mer om lärarbehörighet i kommande kapitel.
Rätt till lärmiljöer som stödjer läroplanen
Alla elever i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek och elevhälsa.
Lokalerna ska erbjuda ändamålsensliga lärmiljöer utifrån läroplanernas krav
och årskurs.
Estetiskpraktiska ämnen
Lokalerna bör utformas som ateljéer och verkstäder. Vid utformning av lokaler
för slöjd är det viktigt att utgå ifrån att det numera är ett ämne och eleverna får
ett gemensamt slöjdbetyg.
Likvärdighet
Ramprogrammets målsättning är att skapa förutsättningar för likvärdiga
lärmiljöer.
1.2.3 Val av skolorganisation
Vid val av skolstruktur är det viktigt att bygga skolor i lämplig storlek och med
indelningar av årskurs med hänsyn till läroplan.
Generellt sett gäller att ju mindre en skola är, desto svårare blir det att
organisera den effektivt och med rätt lärarkompetens för alla elever. Större
enheter och fler lärare ger ökade förutsättningar för tillgång till kompetens. För
att uppfylla kraven för samtliga enheter/skolor kan lärare behöva byta
arbetsplats eller resa mellan flera. Att i stor utsträckning ha fler lärare som
besöker mindre enheter för att uppfylla kraven kan vara negativt då de behöver
samverka med övrig personal på varje enhet för att kunna utveckla elevens hela
lärmiljö.
Det är också av vikt att titta på ekonomisk effektivitet i form av optimalt
lokalutnyttjande. Anpassningar och förändringar av skolorganisationen bör ske
med målet att lyckas med det pedagogiska uppdraget samtidigt som resurserna
nyttjas optimalt.
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Utifrån ovan beskrivna förutsättningar och avvägningar föreslår
ramprogrammet att vid nyproduktion organisera för F-6-skolor, 4-9-skolor, 79-skolor alternativt F-9-skolor.
F-6-skolor ska enkelt kunna ställas om till t ex förskolor, eftersom de har
lokaler integrerade med fritidshem.
Ju mindre en skola är, desto svårare blir det att organisera den effektivt och att
ha rätt lärarkompetens för alla elever. Större enheter/skolor och fler lärare ger
ökade förutsättningar för tillgång till rätt ämneskompetens.
Med utgång från tidigare stycken rekommenderar ramprogrammet att man
utgår från att bygga större enheter (skolhus) då fler lärare ger ökade
förutsättningar för tillgång till kompetens.
1.2.4 Barnkonventionen
Barnkonventionen antogs av FN 1989. Den definierar vilka rättigheter som
gäller för barn i hela världen. Fyra huvudprinciper gäller:


Alla barn och ungdomar ska behandlas lika



Barns bästa ska beaktas i alla åtgärder som berör dem.



Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.



Barn ska få komma till tals i alla frågor som rör dem och barn och unga
ska ha möjligheter att påverka.

Detta innebär att barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i
byggandet av samhället och barn/elever ska ges möjlighet till inflytande i
planeringen av de byggnader och den utemiljö som de vistas i en stor del av sin
vakna tid.
1.2.5 Rekommendationer av måltidsorganisation
Måltidspolicyn för Upplands-Bro kommun behandlas av Kommunfullmäktige
under hösten 2016 och föreslås vara är ett vägledande dokument för att
kvalitetssäkra måltidsverksamheterna. Upplands-Bro kommun ska bidra till en
god kosthållning, genom att underlätta för elever, brukare och personal att göra
de hälsosamma valen.
Alla matgäster ska erbjudas en god, vällagad och näringsriktigt sammansatt
kost. Målet med måltidspolicyn är bl.a. att alla berörda ska se ett värde i maten
och måltiderna, samt ge förutsättning för att alla, oavsett ålder, ska erbjudas en
hälsosam kost.
Policyn anger kommunens inriktning med måltidsverksamheterna under
rubrikerna; näring, hållbar utveckling, måltidsmiljö och kvalitet.
En måltidspolicy är ett utmärkt hjälpmedel inför kommande ställningstaganden
om graden av modernisering av köken.
I ramprogrammet rekommenderas att förskolor med 120 förskoleplatser fem
avdelningar eller mer utrustas med tillagningskök. Nya skolor har oftast många
elever och rekommenderas därför tillagningskök.
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1.2.6 Utbildningskontorets IKT-strategi
Utbildningsnämnden antog hösten 2014 en IKT-strategi för
utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun 2015-2020 och syftar till att
ytterligare förstärka användningen av IKT (Informations- och
kommunikationsteknologi) i skolan och bidra till att skapa förutsättningar för
en likvärdig skola. IKT-strategin bör vara även vara vägledande vid ny- och
ombyggnation av skolor och förskolor.
Tillgången till Internet, datorer och annan teknik är avgörande för att alla
verkligen ska få de möjligheter de har rätt till. Det är därför viktigt att alla
barn/unga ges lika förutsättningar till ett lärande som stödjer ett tidsenligt
arbetssätt och som inte är begränsat i tid, rum och omfattning. IKTprogrammet och den snabba förändringstakten inom IKT-området ställer stora
krav på att ramprogrammet uppdateras för att möta nya behov och nya krav.
1.2.7 Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet
Utbildningsnämnden har i april 2016 fastsällt ett Skolutvecklingsprogram för
skolorna i Upplands-Bro kommun 2016 – 2020. Det blir ett viktigt
styrdokument som ska vara en ledstång i utvecklingsarbetet för flera år
framöver med sikte på högre måluppfyllelse och bättre kvalitet.
Skolutvecklingsprogrammet förutsätter en god lärmiljö och det ställer stora
krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Det vill säga lärmiljöer som
främjar tillgänglighet, trygghet och varierade arbetssätt.
Förskoleprogrammet som är fastställt i Utbildningsnämnden i augusti 2016,
dokumenterar de ställningstaganden som ligger till grund för utbildning och
undervisning med en hög, likvärdig kvalitet för de kommunala förskolornas,
alla barn. I förskolechefens uppdrag ingår att ta ansvar för att förskolans
lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en variationsrik miljö och
material för utveckling och lärande. Miljöerna skall vara tillgängliga och
utmana alla barn, utifrån förmåga. Miljön som skapas skall underlätta för
barnen att vara nyfikna, självständiga och forskande och enligt Kennedy (1999)
och Johansson & Pramling - Samuelsson (2003) måste diskussionerna om hur
man förändrar miljön hållas levande.
1.2.8 Miljöanpassade skolor och förskolor
Via beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2014 beslöts att Upplands-Bro
kommun skulle införa ett miljöledningssystem med Svensk Miljöbas
kravstandard som bas. I det vidare arbetet har de mest prioriterade
miljöområdena tagits fram där ett flertal berör just byggnation och driften av
byggnaderna. Utöver detta så har beslut i kommunstyrelsen fattas att utreda
krav vid ny- och ombyggnation kopplat till standarden Miljöbyggnad. Vidare
har uppdrag givits kring att ta tillvara energieffektiviseringsåtgärder i det
kommunala fastighetsbeståndet.
Beslut kring handlingsplan för en giftfri förskola är också ett beslut som berör
byggnation och byggnader. Allt som allt så innebär arbetet med att införa ett
systematiskt miljöarbete samt de befintliga politiska besluten att kraven på
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byggnation och byggnader avseende miljöpresentanda kommer att höjas
påtagligt under de kommande åren.
1.2.9 Samutnyttjande av lokaler
Utbildningskontoret arbetar med att bidra till kommunens tillväxt genom
lokalresursplanens framtagande samt att genom ett aktivt deltagande i
kommunens olika samråd för bostadsbyggande.
Vid uppbyggnad av nya områden i kommunen är det viktigt att ta hänsyn till
både Utbildningskontorets, andra kontors och invånarnas behov. Ofta kan flera
av kontorens behov tillgodoses genom ett planerat samutnyttjande av ytor och
lokaler. En naturlig utveckling blir att skapa förutsättningar för ett flexibelt
användande som exempelvis genom att placera nya multihallar och bibliotek i
närhet av skolor vilket gagnar både fritidsaktiviteter och uppfyllande av
läroplansmålen i skolan. Samma sak gäller uppbyggnad av lek- och
aktivitetsparker som anläggs i närhet av skolor och förskolor.
Att ha en hög nyttjandegrad av skolors och förskolors lokaler är väsentligt för
att hålla lokalkostnaden per verksamhet på en bra nivå.
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2

Process för ny- och tillbyggnad

Upplands-Bro kommun befinner sig i en kraftig tillväxtfas där många områden
planeras för nya bostäder vilket också innebär nybyggnation av förskola och
skola. Behovet av hur många förskolor och skolor som behövs för att täcka ett
ökat kapacitetsbehov beskrivs i kommunens lokalresursplan som uppdateras
två gånger per år och beslutas i Kommunstyrelsen.
I kommunens lokalresursgrupp analyseras befolkningsprognoser och ökade
behov av t ex nya förskolor och skolor. Det beskrivs och revideras i
kommunens lokalresursplan. Efter det är det aktuellt att göra en mer noggrann
behovsanalys inför en ny- eller ombyggnation eller att söka finna andra
lösningar. När det gäller lokaliseringen av nybyggnad behöver
Samhällsbyggnadskontoret vara i framkanten av processen för att ta fram
byggbara tomter.
Ett tillåtande klimat råder i kommunen för att få nyetableringar av fristående
huvudmän för både förskola och skola vilket innebär att också andra
exploatörer än Upplands-Bro Kommunfastigheter AB kan komma att uppföra
skol- och förskolebyggnader. Det kraftiga investeringstrycket för kommunen
kan också innebära att andra byggherrar uppför skol- och förskolebyggnader åt
kommunen som i sin tur blir hyresgäst åt byggherren.

2.1

Upplands-Bro kommunfastigheter AB som byggherre

I de fall Kommunfastigheter ska vara byggherre och hyresvärd till kommunens
kommunala skolor och förskolor gäller följande process. Den innehåller sju
steg, från behovsanalys till färdiga nya eller ombyggda lokaler.
Lokalförsörjningsprocessen innehåller en rad aktiviteter med flera ansvariga
parter. Här förklaras vem som gör vad och vad varje aktivitet innehåller.

Steg 1
Behovsanalys

Steg 2
Förstudie

Steg 3
Programarbete

Steg 4
Projektering

Steg 5
Upphandling

Steg 6
Byggnation

Steg 7
Överlämning/
Inflyttning

1–3 mån

1–3 mån

2–4 mån

3–5 mån

2–3 mån

6–18 mån

2 veckor

Utvärdering

2.1.1 Behovsanalys
Utbildningsnämnden fattar beslut om behovsanalysrapporten och ger ett
uppdrag till sitt kontor att teckna ett förstudieavtal med bolaget.
2.1.2 Förstudie
Utbildningskontoret fattar beslut om förstudierapporten och val av lösning.
Beslutet innefattar också att man ska fortsätta med nästa skede som är
programarbetet och teckna ett avtal om programarbete.
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2.1.3 Programarbete
Utbildningsnämnden fattar beslut om programhandlingen och föreslagna
preliminära hyresnivå. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, som tar ställning till investeringsvolym, ökade
driftkostnader till följd av hyra för lokalförändringen och slutligen beslutar om
genomförandet.
2.1.4 Projektering
Projekteringen resulterar i bygglovshandlingar för ansökan om bygglov och i
ett genomarbetat förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingen.
2.1.5 Upphandling
Steget resulterar i undertecknat avtal/undertecknad beställningsskrivelse om
vald entreprenör eller valda entreprenörer. Till beställningsskrivelsen finns
upphandlingsprotokollet som förtydligar anbudet och reder ut vem som gör vad
i projektet. Kommunikation med Utbildningskontoret sker löpande.
2.1.6 Byggnation
Steget avslutas med att det finns ett slutbevis för de färdiga ny- eller ombyggda
lokalerna.
2.1.7 Överlämning/inflyttning
Skolan eller förskolan får sedan flytta in i lokalerna. Utbildningskontoret tar
över ansvaret som hyresgäst enligt krysslistan.
2.1.8 Utvärdering
Utvärderingen av projektet utförs cirka 3–6 månader efter det att hyresgästen
har flyttat in. Steget leder till en utvärderingsrapport med kostnadsredovisning,
hyresgästens nöjdhet med lokalerna och erfarenheter från projektets
genomförande samt lärdomar inför nästa lokalprojekt.

2.2

Extern byggherre med kommunen som hyresgäst

Om kommunen vill slippa investeringskostnaden för en ny skola eller förskola
men fortfarande vara huvudman för verksamheten kan det göras en
hyresupphandling. Det innebär att kommunen i en upphandling ställer krav
som hyresgäst med hjälp av ett funktionsprogram/gestaltningsprogram som
beskriver precis den byggnaden man vill ha. I det här fallet ansvarar
byggherren för projektet från idé till genomförande i dialog med den
kommunala huvudmannen och i enlighet med kommunens framtagna
funktionsprogram.
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Om Upplands-Bro äger mark


Frigör kapital då den vinnande anbudsgivaren förvärvar marken till
marknadspris.



Upphandlande myndighet tecknar långt hyresavtal (ofta 15-25 år)
och sprider kostnaden för de nya lokalerna över en längre
tidsperiod.

Om Upplands-Bro inte äger mark på lämplig plats

2.3



Kan önskemål om markområde läggas in som en förutsättning i
upphandlingen.



Anbudslämnaren ska då erbjuda lämplig mark som en del i
hyresupphandlingen. Markens position ingår då i
anbudsutvärderingen.



Kommunen får sina lokaler uppförda på bästa tillgängliga plats.

Extern byggherre med fristående huvudman som
hyresgäst

Om kommunen vill att en fristående huvudman vill driva verksamheten kan en
extern byggherre uppföra skolan eller förskolan. Kommunen kan här lösa
markfrågan på två olika sätt. Genom att den externa byggherren förvärvar
marken för skolfastigheten eller att kommunen hyr ut marken genom ett
tomträttsavtal. Den externa byggherren står tillsammans med den fristående
huvudmannen för projektet från idé till genomförande.
Ett trepartsavtal kan här komma att tecknas med kommunen som går in som
garant om den fristående huvudmannen inte kan genomföra sina åtaganden åt
kommunens barn och elever. Kommunen tar då över hyreskontraktet med den
externa byggherren för skol- eller förskolelokalen.
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3

Behovsanalys

För att kunna tillgodose verksamhetens behov på bästa sätt vid ny- eller
ombyggnad krävs att Utbildningskontoret gör analyser till förstudien. Först och
främst är det viktigt att göra en enkel behovsanalys som lämnas till
lokalförvaltningens projektledare när projektorganisationen inför
byggprocessen startar sitt arbete. För att inte göra detta arbete tidskrävande och
onödigt krånglig har Utbildningskontoret tagit fram underlag och nyckeltal
som ska gälla för samtliga nybyggnationer av förskolor och skolor i
kommunen.

3.1

Nyckeltal och ytbehov

Inför plan- och exploateringsavdelningens (Plex) arbete med ny detaljplan för
nya bostadsområden bör det avsättas tillräckligt stor yta för allmänt ändamål
med generell byggrätt så att kommunen kan agera flexibelt och långsiktigt för
att kunna svara mot det kommunala servicebehovet. Nya detaljplaner bör även
tillåta byggnader uppförs i flera våningar. Plex och Utbildningskontoret
bevakar tillsammans med fastighetsbolaget att tillräcklig yta avsätts för till
exempel förskola/skola när nya detaljplaner påbörjas. Utifrån barnperspektivet
uppmärksammas speciellt att yta för utemiljö tillgodoses. Kommunen ger här
olika förutsättningar, eftersom en förtätning i befintlig stadsmiljö inte kan ge
lika stor utemiljö som vid etablering i nya bostadsområden. En målsättning för
förskolebarns utemiljö är 30 m2/barn, 20 m2 för yngre barn i skolan och 15 m²
för äldre barn i skolan. Detta för att yngre barn kräver större ytor utomhus.
Utemiljön ska vara så flexibel att den kan anpassas för både F-6-skola och
förskola. Nedan presenteras de nyckeltal som gäller som planeringsnorm vid
nybyggnad och i tillämpliga delar vid om - och tillbyggnad.
Nyckeltal

Förskola

Skola
2

2

Yta per avdelning/arbetslag

140 m /avdelning

Yta per barn/elev inomhus

10 m

2

30 m

2

Årskurs F-3: Ca 550 m / arbetslag m ca
100-120 elever
2
Årskurs 4-9: Ca 450 m / arbetslag m ca
90 elever
Skola :10 m²/ elev
2
Grunsärskola: 20 m per elev
2
Träningsskola: 40 m per elev
2

Yta per barn/elev utomhus

Årskurs F-3→ 20 m
2
Årskurs 4-6→ 17 m
2
Årskurs 7-9 → 15 m

När summan är färdigräknad av ovanstående kallas det lokalarea (LOA) och
anger den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som
krävs i en förskola eller skola för att kunna bedriva sin verksamhet. I den ingår
till exempel personalrum, arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum,
specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, idrott etc, samt
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kommunikationsytor (korridorer mm). Det är LOA-ytan man sedan betalar
hyra för. Det som inte ingår i LOA är teknikutrymmen så som fläktrum. Ytan
för idrott ingår inte i 10 m2/elev men däremot som del av LOA-ytan som man
betalar hyra för. Målsättningen är att bygga större förskolor med 120
förskoleplatser eller mer 5-6 avdelningar när fastigheten/ytan tillåter. Det blir
snabbare och effektivare för kommunen att bygga två fastigheter à sex
avdelningar än till exempel fyra stycken byggnader med tre avdelningar i varje
hus. Att bygga både förskolor och skolor i två plan är också möjligt där
detaljplan tillåter. Detta för att möjliggöra en större utomhusyta.
Exempel:
Nyckeltal

Förskola (med 120 förskoleplatser)

Verksamhetsyta (LOA) 120 barn x 10 m2 = 1200 m2

2

Utegård

120 barn x 30 m = 3600 m

Tomt

Ca 5000 m

2

2

Skola (4-9 med 500 elever)
2

2

2

2

500 elever x 10 m = 5000 m

500 elever x 15 m = 7500 m

Ca 12500 m

2

Då lokalerna för förskoleverksamhet är av varierande storlek, är det viktigt att
förtydliga att det är följande paragraf i skollagen som styr förskolans inre och
yttre miljö. ”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”
(8 § 2010:800). Det är förskolechefen/rektor som tillsammans med
medarbetarna organiserar för barnens vistelsetid i förskolan på bästa sätt.
Vilket gör att det är en lokal organisatorisk fråga, hur varje förskola löser sitt
lokalanvändande utifrån arbetsmiljöperspektivet, för både barn och
medarbetare.

3.2

Checklista vid behovsanalys för den kommunala
huvudmannen

Vid behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt i det fall Upplands-Bro kommun ska driva verksamheten.
En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att synliggöra konkreta
behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska göras i dialog med
medarbetare och brukare och med utgångspunkt i ramprogrammet. Checklistan
finns som bilaga 1 i programmet.
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3.3

Kursplanernas krav på lärmiljön

Nedan finns de generella riktlinjer kring lärmiljö som kursplanerna anger och
som är viktiga att tänka på under planering och utformning av de specifika
miljöerna. I kursplanerna finns olika innehåll beroende på vilken åldersgrupp
det gäller. Allt går inte att lösa inom skolans fysiska byggnad, utan eleverna
måste utnyttja kommungemensamma anläggningar.
Det är viktigt att se över lokaler och platser i närmiljön och se om vissa
aktiviteter kan förläggas där, till exempel orientering, simning, friluftsliv,
fältstudier och observationer, samt möjlighet att studera ekosystem. Mer
information kring en specifik årskurs läs vidare på Skolverkets hemsida.
Idrott och hälsa
För detta ämne behöver det finnas plats för lek och rörelse både inom- och
utomhus. Det ska finnas plats att klättra, springa och dansa. Man ska kunna
-

röra sig i vatten och simma

-

orientera sig i närmiljön samt ha tillgång till friluftsliv - ha tillgång till
gymnastikredskap

-

utöva styrketräning, konditionsträning och mental träning

Musik
För ämnet musik ska det finnas plats för sång, att skapa musik, för instrument
och förvaring, till exempel slagverk och stränginstrument. Det bör finnas;
-

en god akustik

-

plats för musikframträdanden

-

ljudisolerade rum

Biologi
Inom ämnet biologi är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

årstidernas växlingar

-

magnetism och ledningsförmåga (till exempel vattenmöjligheter)

-

fast form, flytande form och gasform

-

luftens egenskaper, avdunstning och filtrering

-

fältstudier och observationer i närmiljön

-

ekosystem, fotosyntes, förbränning och naturen som rekreation

Fysik
Inom ämnet fysik är det bra om lärmiljön bidrar till att visa;
-

kraft, rörelse och friktion, till exempel genom gungor och rutschkanor balans, tyngdpunkt och jämvikt

-

material och ämnen i vår omgivning samt källsortering - kondensering,
smältning och stelning, filtrering och avdunstning

-

väderfenomen, till exempel hur vindar uppstår och temperaturhantering

14

Framtidens förskola och skola

-

elektriska kretsar, magneters egenskaper

-

hur ljud uppstår, ljuskällor, tidmätning, elanvändning

-

tryck, volym, densitet

-

fart, tryck och effekt

Kemi
Inom kemi behöver man kunna hantera lösningar och blandningar vilket bland
annat kräver att man har ett dragskåp. Man ska också kunna blanda kemiska
ämnen och då bör man tänka på att kunna isolera dofter/lukter.
Slöjd
I ämnet slöjd behöver det finnas plats för sågning, tovning, handverktyg,
metall, trä och textil. För detta behövs, precis som för NO-ämnen, en god
ventilation och processventilation enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Slöjdlärare behöver tillgång till vissa redskap och maskiner (till exempel
bandsåg, pelarborr och planhyvel) för att förbereda materialet till eleverna, om
det inte finns möjlighet att detta levereras på annat sätt.
Vid utformning av lokaler för slöjdämnet är det viktigt att utgå ifrån att slöjd är
ett ämne och eleverna ska ha ett betyg i ämnet slöjd. Det går inte att läsa i
styrdokumenten hur slöjdsalen ska utrustas men lokalerna bör utformas som
ateljé och verkstad i stället för de gamla benämningarna trä/metall respektive
textil. Tanken är att dela upp den gamla beräknade ytan för slöjdämnet i tre
delar – mjuk, hård och redovisning. Lokalerna ska ge möjlighet för fokus på
både produkt och process.
Hem – och konsumentkunskap
För att undervisning av hem- och konsumentkunskap ska kunna bedrivas är det
viktigt att ha anpassade lokaler för detta. Enligt läroplanen ingår bland annat
användandet av recept och instruktioner samt förståelsen av olika begrepp i
matlagning, bakning m.m. Dessutom ingår träning i planering och organisering
av måltider med hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring
av livsmedel.
Ämnet kräver tillgång till metodkök. Med en genomtänkt planering kan en
sådan lokal exempelvis samutnyttjas med fritidshemsverksamheten.
Utomhusmiljö
Det är av vikt att se kopplingarna mellan tänkt lärmiljö och vad läroplanen
säger om utomhusverksamhet. I utomhusmiljön ska det finnas plats för lek och
rörelse, att kunna klättra, springa och dansa. Det är också bra om man kan
utforska kraft och rörelse, till exempel friktion, tryck, volym, hävarmar och
magnetism. Det är också bra om man kan se årstidernas växlingar samt ha en
plats för framträdanden (alternativt i närmiljön).
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4

Lärmiljöns utformning

I nedanstående text och bild beskrivs ramprogrammet. Först ges en översikt
över vilka lokaler som bör finnas och dess samband. Sedan beskrivs den
sociala miljön, utemiljön, informationsteknik och interiör.

4.1

Flexibilitet

I ramprogrammet ingår att skapa en flexibel lärmiljö som kan anpassas till
ändrade förutsättningar i tid och rum. Det här menar vi med en flexibel
lärmiljö:
-

Lärmiljön ska kunna följa förändrade åldersstrukturer på barn och
elever över tid, det vill säga efter olika verksamheters behov - till
exempel om förutsättningarna kräver att en befintlig förskola behöver
omvandlas till en F-3 skola, eller tvärtom.

-

Lärmiljön ska kunna anpassas till följd av ändrade
organisationsstrukturer, till exempel ökning eller minskning av behov
av förskoleplatser. antalet avdelningar .

-

Lärmiljön ska stödja olika lärstilar – det vill säga olika sorters
pedagogik och arbetssätt. Den ska kunna förändras i takt med
samhällsförändringar där inte minst snabb teknikutveckling ställer stora
krav på förskolans och skolans verksamhet.

-

Det ska finnas variation i den fysiska miljön så att man kan välja att
sitta i allt från en stor samling till ett eget krypin för reflektion och
avkoppling.

-

Det är viktigt att se hur man kan samverka och vara flexibel inför sin
närmiljö. Det vill säga att se till närsamhällets förutsättningar och hur
man kan utnyttja dess resurser. Kanske finns det en närhet till andra
lokaler som kan erbjuda kök, idrottshall eller liknande.

-

Man ska kunna variera arbetssätt och arbetsformer, ex. grupparbete
eller särskild undervisningsgrupp.

4.2

Trygghet

En av tankarna med ramprogrammet är att skapa en miljö för möte och
samverkan. Miljön ska vara normbildande i en positiv anda där man känner
gemenskap och trygghet. I det ingår också att lärmiljön fysiskt ska förebygga
brott och trakasserier. Brottsförebyggande rådet menar att det är viktigt att
bygga en lärmiljö som minimerar otrygga platser. Enligt deras undersökning
förekommer främst sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning i
elevskåpshallar, utanför och i klassrum. Stöld och skadegörelse sker oftast vid
elevskåpen och i klassrummet. Elever känner sig mest otrygga utanför
klassrum, vid elevskåp och i kafeteria och uppehållsrum. Detta kan förebyggas
genom:
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-

Att vuxna är närvarande

-

Att se till att det finns en insyn i dessa platser samtidigt som vi värnar om det
enskilda barnets integritet. Detta görs genom utformningen av lokalen samt att
sätta in fönster och glaspartier och lägre skåp.

Trygghet handlar också om att pedagogerna ska känna sig trygga med sin
arbetsmiljö och för barnens säkerhet. Exempelvis bör räcken och staket ha en
sådan höjd att de klarar att barn står på en stol utan risk för att trilla ner.
Leksaker ska inte heller kunna tappas ned på barn som finns på våningsplan
under. Det kan även handla om avgränsningar med grindar eller annat kring
trappor, avsatser eller entrédörrar. När det gäller utemiljön är det viktigt att
säkerställa växtval ur ett säkerhets- och barnperspektiv. För att skapa trygghet
är det viktigt att inte bygga skåpshallar och undanskymda anonyma
uppehållsrum. Skapa istället en närmiljö anknutet till arbetslaget där det finns
plats för pauser och förvaring integrerat med lärmiljön.

4.3

Högtalarsystem

För att snabbt kunna nå ut till barn, elever och personal är det viktigt att ett
internt högtalarsystem finns i lokalerna. Samtidigt som systemet skapar en
smidig kommunikationsväg ökar snabbheten att få ut akut information till
verksamheten vid t ex en allvarlig händelse eller hot.

4.4

Inomhus

Lokalerna ska utformas så att de enkelt kan anpassas till nya krav och
förutsättningar som styrdokumenten anger. Lokalerna organiseras på ett sådant
sätt att verksamhetsrummen kan användas som en gemensam resurs och är
tillgängliga för alla på förskolan/skolan. Rummens användning är inte på
förväg bestämd utan ska kunna anpassas till den pedagogik och den
verksamhet som använder lokalerna. Som riktvärde för yta per barn gäller 10
m2 i förskolan och i skolan (se kapitel 3.1 Nyckeltal och ytbehov).
De fackliga organisationernas skyddsombud ska delta vid planering av nya
eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och
arbetsorganisation enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 4. Inför bygglov skriver
skyddsombuden under en blankett där man anger om man deltagit enligt lag
och om man har synpunkter på den slutliga lösningen. Det ska också utifrån
lagstiftning finnas en elevrepresentation i byggprojekten. Det är således viktigt
att i ett tidigt skede involvera skyddsombud i lokalplaneringsprocessen.
Lokalerna ska skapa förutsättningar för olika typer av mötesplatser för
samverkan och samarbete så att det sker ett kunskapsutbyte mellan barn och
elever, enskilda lärare, arbetslag, ämnesgrupper och närsamhället. Det är
viktigt att de förskolor/skolor som byggs blir nytänkande och genomtänkta.
Om-, till- och nybyggnader ska omfatta förskolans/skolans totala miljö – både
den inre och yttre miljön, inredning, möblering, lek- och idrottsytor. Lokalerna
ska stödja läroplaner och övriga styrdokument för utbildningsväsendet.
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Utformningen av lokalerna ska utgå ifrån individorienterat bemötande och
lärande, samt ämnesövergripande barn- och elevaktiva arbetssätt. Lokalerna
ska formas så att de underlättar samverkan mellan olika ämnen och stödjer en
modern organisation med olika former av grupperingar av barn, elever och
personal samt inbjuder till användning av modern teknik. Lokalerna ska
präglas av demokratiska grundbegrepp, tillgänglighet, öppenhet och
kommunikation. Det ställer bland annat krav på en miljö som är
tillgänglighetsanpassad.

4.5

Utomhus

Byggnadernas utemiljö är en viktig del av förskolans/skolans lärmiljö. Här
skapas möjlighet för uterum för alla årstider - kanske i form av amfiteatrar, rum
under tak, vattenlek eller liknande. De skiftande naturtyperna ska tas tillvara
för både lek och lärande. Naturliga material och element bör användas som bas
för de lekområden som skapas. Hälsa, natur och miljö kan ligga som grund för
lärandet och förståelsen av helhet. Lekområdena bör ha fokus på
samarbetslekar snarar än ensamlek. Ramprogrammet förordar detta tänk som
bör genomsyra alla kommande val av lekmaterial. Det är ur
verksamhetssynpunkt önskvärt att kunna skjuta på investeringar i utemiljö så
att förskolan/skolan får en chans att växa in i vilket behov som faktiskt
föreligger med den verksamhet som man bedriver. Man har då också möjlighet
att få till en bra barn- och elevmedverkan. Det är viktigt med en dialog mellan
Utbildningskontoret och Upplands-Bro kommunfastigheter om hur gården ska
användas och hur den ska skötas. Utemiljöerna bör planeras så att barnen får
tillräckligt med skugga. Man bör till exempel planera för buskar och träd som
kan skapa skugga eller bygga andra solskydd till exempel skärmtak. Skärmtak
är också viktiga för möjligheten till verksamhet utomhus som att äta mellanmål
ute etc. Utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad. Det ska finnas god
belysning utomhus så att barnen kan vara ute och leka även under den mörka
årstiden. Beroende på gårdens förutsättningar och verksamhetens behov kan
det också vara aktuellt att dela av gården i mindre gårdar för att underlätta
överblickbarheten.
Ramprogrammet sätter fokus på fyra områden inom utemiljö:
Situationer i social gemenskap
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga, att de tillhör en gemenskap och att
de lär sig att känna empati och ta ansvar. Miljön ska uppmuntra till aktiviteter
som skapar detta.
Aktivera alla sinnen
Det är viktigt att miljön ger upplevelser och inbjuder till roliga aktiviteter.
Barnen ska även få känsla av att de kan påverka miljön och vara delaktig i den.
Ge plats för rörelse
Miljön ska inbjuda till rörelse, det måste finnas plats för rörliga aktiviteter. Den
ska också erbjuda balans- och tekniska övningar för utvecklingen av barnets
motorik.
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Stimulera kreativitet
Miljön ska inbjuda till skapande och erbjuda en variation av skapandematerial.
Det ska vara en miljö som går att utforska och testa över tid.

4.6

Den sociala miljön

Alla ska känna lust att lära, vara delaktiga i arbetet och få sina kunskaper och
färdigheter insatta i ett sammanhang. Att leda och styra förskola/skola inom
Upplands-Bro kommun genom en ställer stora krav på att miljön speglar
verksamhetens mål. Miljön ska medverka till att och skapa lust, motivation
och verkar medskapande för barn och elever. i allt arbete som genomförs.
Arbetet på förskolan/skolan och lokalernas utformning ska utgå från en
helhetssyn som skapar förutsättningar för en verksamhet där helheten är större
än delarna var för sig.
Uppgiften för förskola/skola handlar om trygghet, gemenskap, personlig
utveckling och lusten att lära. Byggnaderna ska utformas så att de kan
användas för såväl lek som lärande. Det ställer stora krav på en vacker,
spännande och annorlunda arbetsmiljö som manar till handling, uppmuntrar till
experiment, stimulerar kreativitet och ger sinnliga upplevelser. Lokalerna
måste därför anpassas till barns och elevers olika förutsättningar och intressen.
Byggnaden behöver erbjuda trivsamma, ljusa och inbjudande pausrum. Det är
viktigt att dessa ligger centralt och lättillgängligt. Personal och elever ska
kunna ha gemensamma pausrum, kafeterior etc. Både elever och personal har
behov av utrymmen, som ger lugn, stillhet och rekreation. Byggnaden ska vara
tillgänglig, öppen, luftig och inbjudande. Skolans utformning bör uppmuntra
ansvarstagande för den gemensamma miljön - på så sätt kan vackra och
naturliga material användas.

4.7

Förutsättningar för IKT

En kommunövergripande IKT-strategi för utbildning har tagits fram i
Upplands-Bro kommun och omfattar långsiktiga målsättningar för hur
tillgänglighet och användning ska formas i kommunen för att ge god grund för
elevers och personals lärande och arbete. Den bör också ange riktningen för
hur målen ska nås, t ex vilka åtgärder och prioriteringar som krävs för att
förbättra enheternas utvecklingsmöjligheter och anpassningsförmåga. För
enheterna ska en övergripande strategi ge tydlig inriktning och stöd för att
konkretisera lokala handlingsplaner.
Informations- och kommunikationsteknik (IKT), är ett område där förändringar
sker i en snabb takt och där utvecklingen förändrar förutsättningar för lärande
på ett radikalt sätt. Det finns forskare som hävdar att IKT förändrar lärandet i
grunden, både kring hur vi lär oss, och vad vi behöver lära oss. Detta får
konsekvenser för de fysiska rummen. Det innebär att IKT-perspektivet måste
finnas med i arbetet med att bygga lärmiljöer i Upplands-Bro
Den fysiska lärmiljön måste ge plats åt teknisk flexibilitet och förutsättningar
för IKT. Det innebär att det ska finnas tillgång till IKT i hela byggnaden
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oavsett målgrupp/åldersgrupp och vilken verksamhet det gäller. Det ska finnas
plats för digitala verktyg så som bärbara enheter, skrivtavlor och digitala
studios. Den tekniska infrastrukturen måste erbjuda en variation av digitala
verktyg för att främja olika lärstilar och kunna möta omvärlden.
Barn och elever lär och utvecklas ständigt, både i fysiska och digitala miljöer,
därför ska den fysiska miljön stödja och skapa förutsättningar för den digitala.
För att veta hur uppkoppling och infrastruktur ska utformas krävs relevant
omvärldsbevakning eftersom förutsättningarna ändras i snabb takt.
Det ska finnas varierade mötes- och arbetsplatser beroende på hur en
arbetsgrupp vill arbeta. Dessa platser måste stödja användningen av digitala
verktyg och miljöer.

4.8

Ljud, ljus och luft

Det finns riktlinjer för ljud, ljus och luft som måste följas. Det är viktigt att se
förskolan och skolan som en arbetsplats där både barn, ungdomar och anställd
personal omfattas av Arbetsmiljölagen, AML. Barn i förskolor omfattas dock
inte av AML, och förslagsvis görs istället årligen barnskyddsrond för att
säkerställa förskolemiljöerna.
Ljud
Det finns undersökningar som visar att höga bullernivåer påverkar inlärning
hos barn då de kan ha svårare att uppfatta tal, men också att de kan få
koncentrationssvårigheter som försvårar lärsituationen. Ett annat problem med
buller är att både barn, ungdomar och personal kan drabbas av ljudtrötthet
(tinnitus), vilket är en arbetsmiljöfråga. Ljudnivån på förskolegården ska inte
ligga över 55 dBA ekvivalentnivå utomhus, eller 30 dBA inomhus (45 dBA är
maxnivå enligt Socialstyrelsen). Om detta inte uppnås på hela förskolegården
ska helst 80 procent av gården eller minst 50 procent av gården ha ljudnivåer
under 55 dbA ekvivalentnivå. Om ljudnivån är högre än dessa riktvärden ska
åtgärder vidtas för att nivån ska minska.
Ljus
Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med belysning som bidrar till god
arbetsmiljö för att stimulera arbetet. Det är ett problem om ljusflödet är för
svagt eller till exempel reflekteras mot ytor i rummet. En felaktigt utformad
belysning kan bidra till att man blir trött i ögonen, får huvudvärk eller
spänningar i nacke och rygg.
De senaste 20 åren har teknikutvecklingen inom belysningsområdet gått
mycket snabbt. När det gäller offentliga verksamhetslokaler finns en stor
potential att förbättra ljusmiljön och att använda mindre energi. Det leder både
till en bättre arbetsmiljö och till en minskad miljöpåverkan.
Luft
Ventilationen i lokaler är behovsstyrd och styrs av koldioxidhalt och
rumstemperatur. Luftomsättningen för respektive lokal dimensioneras enligt
Arbetsmiljöverkets rekommendation så att koldioxidhalten normalt inte
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överstiger 1000 parts per million (ppm). Se också socialstyrelsens råd och
anvisningar vad gäller ventilation SOS FS 1999:25. I förskolor och skolor bör
uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s och person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s och m2 golvyta bör göras så att
hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Om
koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000
ppm, bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är
tillfredsställande. Barn är ofta känsligare för luftföroreningar än vuxna, då
deras luftvägar och lungfunktion fortfarande håller på att utvecklas.
Luftföroreningar kan bidra till permanent nedsättning av lungfunktionen och
det finns belägg för att utveckling av allergier kan öka. Miljöförvaltningen
följer ett riktvärde där års medelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida
20 mikrogram/kubikmeter.

4.9

Interiör

Genom val av inredning kan man skapa flexibla mötes- och arbetsplatser för
både sittande och stående arbete, som skapar utrymmen för olika situationer
och behov. Här följer exempel på inredning som kan verka till det:
Skärmväggar
Flyttbara enkla väggar för att skapa smårum i rummet.
Flyttbar förvaring
Med denna möjlighet kan man flytta sin arbetsplats och ändå ha med sig det
viktigaste materialet. Man kan också använda t ex hyllsystem för att avskärma
en grupp.
Höj- och sänkbara arbetsytor
Kanske man vill stå och jobba med vissa arbetsmoment och då skapar man
enkelt ”ståbord” av några bord. Man kan dessutom ge olika åldrar möjlighet att
använda samma arbetsytor.
Lättflyttade möbler
Om möblerna lätt kan flyttas gör man snabbt om lokalen från enskild
arbetsplats till grupp- eller samlingsrum. Stolar, bord och hyllor kan ha hjul
och skärmar ha bra handtag så att alla kan hjälpas åt att snabbt ge rummet en
annan karaktär. Dock måste alla möbler i förskolan förankras på ett sådant sätt
att de inte kan välta över och skada barn.
Gradäng för att skapa nivåer
Med förändringar i höjdled kan de som sitter på bänkraderna längre bak se lika
bra som de som sitter längst fram. Delaktighet skapar aktivitet. Om
gradängerna eller lådorna är enkla att flytta kan vilket rum som helst bli en
”aula” i anläggningen. Gradängerna kan också fungera som enkla
rumsavdelare.
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5

Funktionsmodeller

Skisserna beskriver lokaler som byggnaden behöver innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan. Generellt sett ska alla lokaler göras så flexibla som
möjligt för att kunna anpassas till olika verksamheter över tid. Däremot
kommer det dock att skilja sig något beroende på vilken åldersgrupp
byggnaden är tänkt för. Dessa skillnader finns i entréutrustningen, specialsalar,
gemensamhetslokaler och skötrum.
Funktionsmodell skola

5.1

Funktionsmodell förskola

Entré

Alla förskolor/skolor ska ha en tydlig och välkomnande entré som ger en känsla av
verksamhetens karaktär. Här finns information om vad som händer, praktisk
information om byggnaden och föreskrifter. Tydlig skyltning och möjlighet för
informations-TV är viktigt. Huvudentrén kan fungera som entré för hela eller delar
av anläggningen och vid behov kompletteras med ytterligare sidoentréer. Entréer
förses med skärmtak och vindfång. Det ska också finnas separata skärmtak för
barns möjlighet att sova/vistas ute skyddade från nederbörd och blåst. Entréernas
lås bör utformas så att det förhindrar utomstående att osett komma in i lokalerna.
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5.2

Kapprum, toaletter och skötrum

Kapprummen bör finnas i anslutning till huvudentrén. De kan delas upp i
mindre delar beroende på organisationens uppbyggnad. Kapprummen kan
behöva olika lösningar för olika åldrar och beroende av hur mycket utrymme
som finns. I anslutning till groventré ska en toalett kunna nås ifrån gården. För
förskolebarn behövs en praktisk grovdel med torkrum och klädförvaring samt
möjlighet att spola av skor och leriga kläder innan man kommer in. Av- och
påklädning i kapprum bör anpassas så att man inte stör övrig verksamhet, till
exempel vid vila. I alla byggnader får endast normalstora WC-stolar monteras
eftersom husen ska kunna användas av både förskola och skola. Undantag för
de yngsta förskolebarnens toaletter kan förekomma.
För nya förskolor förordar ramprogrammet en toalett som är tillgänglig från
förskolegården.

5.3

Hygienrum i skolor

Under de senaste åren har en debatt funnits i media om att skolelever inte vill
gå på toaletten eller duscha efter idrotten. Elever upplever ibland att toaletterna
på deras skola är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga lås och
undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna känner sig otrygga. När
det gäller duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på utseende
går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många barn och unga,
vilket kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrotten eller inte är
med på idrotten överhuvudtaget.
Bland de fysiska åtgärderna är placering och låsfunktion två viktiga exempel.
Toaletter och duschar är utrymmen där kränkningar genom klotter eller
mobbning är vanligt förekommande. Toaletterna bör därför inte vara placerade
i uppehållsrum eller andra utrymmen där det är stimmigt, men inte heller ha en
undanskymdplacering eftersom de då ofta är obevakade av vuxna. Elever
behöver också känna att de kan lita på dörrlåset så att endast personal kan
öppna dörr utifrån.

5.4

Utformning av skötrum

Barn som vistas i förskolan har en ökad risk att få infektioner jämfört med barn
som vistas i hemmet och då speciellt de yngsta barnen. Det är en ökad
förekomst av virus och bakterier i miljön genom att många barn vistas
gemensamt i begränsade utrymmen. Smittspridning sker på olika sätt, till
exempel vid direktkontakt med sjuka personer eller indirekt kontakt via
förorenade ytor. Övre luftvägsinfektioner och magsjuka är de vanligast
förekommande infektionerna hos barn. Både virus, bakterier och parasiter kan
ge upphov till akuta mag- och tarmsymtom. Blöjbyte är en smittrisk. Blöjbarn
med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. Vid blöjbyte och
vid hantering av förorenade blöjor finns det risk för nedsmutsning av
personalens händer, kläder och ytor runt blöjbytesplatsen. I utsatta miljöer som
till exempel våtutrymmen är det möjligt för virus och bakterier att överleva en
längre tid. För att begränsa smittspridningen i förskolan ska skötrum/tvättrum,
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toaletter och övriga utrymmen utformas så att goda hygienrutiner kan
upprätthållas. Två toaletter per barngrupp (18 barn) rekommenderas.
Skötbordet ska vara avskilt men med möjlighet för den vuxne att ha uppsikt
över gruppen eller så ska det ska finnas möjlighet att skärma av skötbordet för
att skydda barnets integritet och för att minska risken för smittspridning.
Skötbordet ska inte placeras där det förekommer lek eller serveras mat av
hygieniska skäl. Om skötbordet är placerat i ett tvättrum med toaletter och
tvättställ bör det placeras längst in i rummet, med möjlighet till avskärmning
alternativt en glasdörr/vägg mellan skötplatsen och tvättrummet. För att
underlätta för personalen så rekommenderas även en bänk strax utanför
skötplatsen där barnen kan vänta på sin tur.
Toaletter med dörrar ska finnas vid ingången till tvätt-/skötrummet. Mitt emot
toaletterna ska det finnas en låg tvättränna för barnen, där några barn kan tvätta
händerna samtidigt. Placeringen av tvättrännan/tvättställen är viktig för att
slussa barnen direkt till handtvätt efter toalettbesök och för att undvika onödigt
spring runt skötplatsen. Barnvänliga tvål- och pappershållare ska finnas
tillgängliga vid alla tvättställ. I anslutning till skötbordet ska det finnas en
tvättho som enbart används vid blöjbyte och inte för att tvätta barnens händer.
För att underlätta handtvätt för personalen bör det finnas ett tvättställ i
standardhöjd, nära skötbordet. Skötrum och toaletter som delas mellan två
avdelningar får inte förekomma på grund av risk för smittspridning.

5.5

Arbetslagets yta (förskola/skola)

Arbetslagens yta ska vara en trygg bas i byggnaden där barnen och eleverna
känner styrkan av att vara i sin enhet hela dagen. Arbetslagsytan är platsen för
kärnverksamheten och den ska kunna varieras beroende på lärsituation. Det ska
finnas mötesplatser och arbetsplatser för alla. Man ska kunna arbeta i öppna
ytor som kan avgränsas med hjälp av skärmväggar och flyttbar inredning, för
att skapa rum i rummet. Det bör också finnas små permanenta rum, till
exempel för arbetsplatser för personal, tysta rum för enskilt arbete, grupprum
och toaletter. Inom arbetslagets gemensamma yta ska det finnas plats för
skolans fritidshemsverksamhet alternativt mötesplats/pausyta för äldre elever.

5.6

Ytor med särskilda funktioner

Både förskolan och skolan behöver ytor med särskilda funktioner. Förskolan
behöver speciella ytor för ateljéer, vattenlek och rörelse. Samt behov av att
skapa möjlighet för vila under tak utomhus i direkt anslutning till
förskolebyggnaden. Skolan har behov av idrottssalar/idrottshall. Vid
nybyggnad av skolor bör en kommunikation ske med Kultur –och
fritidsnämnden för att välja lämplig storlek och möjligheter som passar in i
områdets behov. Grundskolan behöver specialsalar/ämneslokaler för
slöjdämnet, bild, musik och hem- och konsumentkunskap. Dessa ytor ska helst
placeras centralt i byggnaden då de ska delas av hela verksamheten. Vid
nybyggnad/ombyggnad behöver en analys göras avseende lokaler i närmiljön
för ett eventuellt gemensamt nyttjande till exempel idrott och slöjd.
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5.7

Ytor för måltider

Ytan för måltider behöver planeras väl så att den inte står outnyttjad en stor del
av dagen, utan ska kunna nyttjas för andra ändamål. Där det är möjligt kan
måltiderna sker i övriga verksamheten, till exempel på arbetstorget eller andra
gemensamma ytor, så länge deras ursprungliga syfte behålls. Det som däremot
gäller för alla är att leveransen av mat eller råvaror till byggnadens kök, ska
vara trafiksäkert separerad från övriga entréer till byggnaden. Samma bör gälla
för sophantering.

5.8

Elevhälsa

Skollokalerna ska stödja en samlad elevhälsa, vilket innebär att eleverna ska ha
tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser, till exempel specialpedagoger, skolläkare, -sköterska eller psykolog. Denna grupp av kompetenser ska bidra till att skapa miljöer som
främjar elevens lärande och stödja deras utveckling mot utbildningens mål. För
att kunna göra det behöver deras samarbete främjas i lokalernas utformning. En
annan viktig aspekt är att det ska finnas en viss avskildhet i utformningen av
miljön för till exempel elever som väntar på en kurator, skolsköterska eller
liknande. Tillgång på vatten för elevhälsans medicinska delar är ett krav.

5.9

Expedition/Skolledning

Expeditionen och administration bör placeras i anslutning till huvudentrén och
arbetstorget, det vill säga de platser där alla passerar. Detta för att de ska finnas
till för att välkomna verksamheten och för att vara lättillgängliga för de som
har frågor samt behöver hjälp med administration. Det bör även finnas en plats
för samtal i avskildhet, så inte samtal av särskilt känslig natur, hamnar i ett
utsatt och exponerat läge i lokalen. Det är också viktigt att placeringen är sådan
att besökare lätt hittar dit. Vid nödsituationer ska räddningstjänsten lätt hitta
och ta sig fram till huvudentrén.

5.10 Bibliotek, arbetstorg och mötesplatser
Eftersom eleverna i grundskolan och grundsärskolan enligt skollagen ska ha
tillgång till skolbibliotek bör det placeras lättillgängligt för alla elever i
byggnaden. Det ska stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur samt
tillgodose deras behov av material för utbildning. Mötesplatsen/arbetstorget
bör inbjuda till att ta en paus för ro och avkoppling, samtidigt som det också
kan bli kafé för arbetsgrupper som möts. Arbetstorget ska vara knutpunkten i
verksamheten, dit alla gemensamma ytor t.ex. specialsalar, kök/matsal gränsar.
Det ska vara en plats för möten, inhämtning av information och presentation.
Arbetstorget är en mötesyta för hela verksamheten där man kan arbeta och
presentera sitt arbete i olika arbetsmiljöer och konstellationer. Arbetstorget är
flexibelt till storlek och innehåll och därigenom möjligt att ändra; dels utifrån
olika pedagogiska behov och lärsituationer, dels utifrån olika individuella
behov. Miljön på arbetstorget ska vara varierande och erbjuda allt från enskilda
krypin, till plats för arbetsgrupper eller storgrupp. Arbetstorget interagerar med
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arbetslagens ytor och tar vid där de slutar. Torget ska både i förskola och skola
möjliggöra en flexibel lärmiljö, där interiören inbjuder till samarbeten mellan
arbetslag och övriga i byggnaden. En viktig funktion av arbetstorget är att det
skapas en känsla av samverkan, bland annat genom att rent visuellt ge insyn i
de olika angränsande rummen. Eventuella väggar eller dörrar bör glasas för att
underlätta överblick och trygghet. Samtidigt ska passage genom huset kunna
ske utan att man stör andra delar av verksamheten. Därför bör stor vikt läggas
vid att få fram ett bra ljudklimat för en harmonisk arbetsmiljö.
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6

Bilaga 1 – Checklista vid behovsanalys

Checklista
Vi behovsanalysen ska en checklista fyllas i som ska vara ett komplement till
ramprogrammet och mer beskriva specifika behov utifrån varje ny- och
tillbyggnadsprojekt. En enkel genomgång av lokalbehovet behöver göras för att
synliggöra konkreta behov av lokaler för verksamheten. Lokalbehovet ska
göras i dialog med medarbetare och brukare och med utgångspunkt i
ramprogrammet. Vissa frågeställningar är ibland inte aktuella.
Nuvarande verksamhet:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
omfattning:

Befintliga lokaler:
Beskriv kortfattat
nuvarande verksamhets
lokalsituation:

 Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra mått
på verksamheten.
 Organisation, arbetssätt, öppettider med mera.

 Vilka utrymmen finns idag?
 Hur används dessa?
 Notera även brister i verksamhetens lokaler och
utemiljö.

Förändringar i verksamheten:
Beskriv kvantitativa

förändringar i
verksamheten:
Redogör för förändrad
inriktning av
verksamheten:





Antal barn, elever, boende, brukare, personal,
grupper, avdelningar, arbetslag eller andra
mått på verksamheten.
Organisation, nytt regelverk, nya rön, ny
pedagogik, nytt arbetssätt, ny teknik med
mera.
Även en bedömning om framtida trender, det
vill säga vad som ligger runt hörnet.

Sammanställ kraven på
utrymmen och
lokalfunktioner på grund
av förändringen i
verksamheten.
Beskriv lokaler som
byggnaden behöver
innehålla samt lokalernas
samband sinsemellan.
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Rumsfunktioner och samband:
Beskriv vilka
lokalsamband som är
(Exempelvis: Personalarbetsrum och elevarbetsytor,
viktiga för
matrum och rum för boende, omklädningsrum och
verksamheten.
idrottshall.)

Mångsidiga lokaler:
Beskriv vilka som är
(Exempelvis: Mötas i stor grupp, enskilda samtal,
verksamhetens viktigaste stora arrangemang.)
aktiviteter.
Beskriv om lokalernas
utformning ska kunna
användas i olika
situationer.

(Exempelvis: små eller stora grupper, samlingslokal
och avskilda ”hörnor”, umgänge och kafé.)

Utemiljö:
Beskriv utemiljöns
funktioner enligt
modellen nedan och
sambandet mellan
funktionerna.

Andra viktiga krav:
Belys andra viktiga krav
som finns i
verksamheten:







Trygghet
Tillgänglighet
Social miljö
Informations- och kommunikationsteknik
Med flera

Tidpunkt:
Ange önskad tidpunkt
för projektets
färdigställande
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-16

UN 18/0145

KS 18/0188

Utbildningsnämnden

Motion om skyddskläder till personalen på
förskolor
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Minna Ahokas, Moderaterna i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 9 maj 2018 att kommunen ska tillhandahålla
skyddskläder till personalen i kommunens förskolor.
I motionen framgår att vissa andra kommuner infört fria arbetskläder inom
förskolan och att kommunen tillhandahåller arbetskläder till andra
yrkesgrupper men inte inom förskolan. Minna Ahokas, yrkar därför att;
kommunstyrelsen får i uppdrag att beräkna kostnaden, och att förse även denna
arbetsgrupp med skyddskläder samt avsätta medel till detta i nästkommande
budget.
Utbildningsnämnden besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion gällande skyddskläder till förskolan den 9 maj 2018



Utbildningskontorets yttrande den 8 oktober 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Utbildningskontoret har utrett kostnaden för att tillhandahålla arbetskläder till
personalen inom förskolan och är i sak positiv till motionens yrkanden. I
yttrandet redogör kontoret för sitt ställningstagande. Att erbjuda arbetskläder
bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och är ett ytterligare led i att kommunen ska
vara en attraktiv och likvärdig arbetsgivare.
I kostnadsutredningen för att införa fria arbetskläder har kontoret tagit fram
underlag och begärt in offert för två alternativa uppsättningar.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-16

UN 18/0145

Barnperspektiv
Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Motion gällande skyddskläder till personalen på förskolor den 9 maj 2018
2. Utbildningskontorets yttrande den 8 oktober 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

Till Kommunfullmäktige i Upplands-Bro
Motion gällande skyddskläder till personalen på våra förskolor.
Jag har själv förmånen att få arbeta som timvikarie inom förskoleverksamheten vilket ger
mig en god uppfattning av hur läget är. Jag har fått information om att det finns ca 19
förskolor i kommunen och att de sysselsätter ca 250 personer.
Lärarnas Tidning gjorde i vintras en kartläggning av hur stor andel av de svenska
förskolelärarna som får någon typ av arbetskläder av sin arbetsgivare. Den visade att 61
procent av de nära 17 000 förskolelärarna i undersökningen fick arbetskläder. När det gällde
fristående förskolor var siffran 73 procent, motsvarande siffra för kommunala förskolor var
59 procent.
Vetlanda, Motala, Norrköping och Östersund är några svenska kommuner som på senare år
infört fria arbetskläder inom förskolan.
Dessa förskolelärarare, pedagoger och barnskötare är verkligen våra hjältar. De utför
dagligen stordåd med ganska små medel. Dessutom bekostar (de flesta) sina
arbetskläder/skyddskläder själva. Det behövs funktionella, smidiga och slitstarka kläder. Vi
känner alla till hur barn fungerar, spiller, kladdar, snorar, kräks mm.
Upplands-Bro kommun tillhandahåller kläder till så många andra yrkesgrupper i kommunen,
det är mest kvinnor anställda inom barnomsorgen. Vilket även gör denna motion till en fråga
om jämställdhet och rättvisa. I traditionellt manliga yrkesgrupper förser vi oftast personalen
med ändamålsenliga kläder.
Därför anser jag att vi ska:
-

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att beräkna kostnaden.
Förse även denna arbetsgrupp med skyddskläder.
Avsätta medel till detta i nästkommande budget

Minna Ahokas
Moderaterna I Upplands-Bro 2018-05-09

1 ( 2)

YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-08

UN 18/0145

KS 18/0188

Utbildningskontorets yttrande
Motion
Minna Ahokas,Moderaternai Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktigeden 9 maj 2018att kommunenskatillhandahålla
skyddsklädertill personaleni kommunensförskolor. I motionenframgåratt
vissaandrakommunerinfört fria arbetskläderinom förskolanoch att
kommunentillhandahållerarbetsklädertill andrayrkesgruppermen inte inom
förskolan.Minna Ahokas,yrkar därför att; kommunstyrelsenfår i uppdragatt
beräknakostnaden,och att förseävendennaarbetsgruppmed skyddskläder
samtavsättamedeltill dettai nästkommande
budget.

Bakgrund
I kommunensförskoleprogramframgåratt Utbildningskontoretarbetarför en
utbildning och undervisningi förskolanmed hög och likvärdig kvalitet för alla
barn.För att kunnaerbjudaen så bra förskoleverksamhet
som möjligt för alla
barnkrävs att kontoretkan rekryteraoch behållakompetentpersonal.I den
strävanär fria arbetskläderen relevantarbetsmiljöfrågaoch som kan öka
likvärdighetenmellan kommunensförskolor. Personali förskolatillbringar
mångatimmar utomhusoavsettregn,snöoch minusgrader.Aktiviteter äger
rum i sandlådor, på leriga gräsmattoroch gärnai anslutningtill vattenpölar,
vilket gör att medarbetares
kläderkommeri ständigkontakt medbådefukt och
smutsoch utsättsdärmedför stort slitage.

Uppskattning av kostnad
Utbildningskontorethar utrett kostnadenför att tillhandahållaarbetsklädertill
personaleninom förskolan.I kostnadsutredningenför att införa fria
arbetskläderhar kontorettagit fram underlagoch begärtin offert för två
alternativauppsättningar.
Antal anställda

6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
1
.
1
v
,
0
0
0
2
K
B
U

Utbildningskontorethar totalt 420 anställdapersonerinom förskolan
(mätdatumden 2 oktober2018). Av dennagruppär 328 personer
tillsvidareanställdaoch 41 visstidsanställdamedarbetare
i barngrupp,det vill
sägatotalt 369 personer.Övrig personalär timvikarier. Beräkningarnautgår
från 420 uppsättningar,en möjlighet är att reduceraantaletgenomatt låta
timvikarier delaarbetskläder.Varje förskolabör ha ett lagermed extra
uppsättningarför dettaändamål.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-10-08

UN 18/0145

Offert från leverantör

Vinterställ:
Fodrad skaljacka med avtagbar fleece: 798 kronor styck
Fodrade byxor: 398 kronor styck
Regnställ:
Skaljacka: 457 kronor styck
Skalbyxor: 257 kronor styck
Offertförslag

Den fodrade skaljackan skulle eventuellt kunna fungera som regnjacka under
andra årstider än vinter eftersom fleecefodret är avtagbart. Om jackan kan
användas året om, med ett par regnbyxor och ett par varmfodrade vinterbyxor,
blir summan 1453 kronor per person, totalkostnad 610 260 kronor.
Om beställningen innebär två jackor och två byxor blir kostnaden 1910 kronor
per person, totalkostnad 802 200 kronor.

Slutsats
Utbildningskontoret är i sak positiv till motionens yrkanden. Att erbjuda
arbetskläder bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och är ett ytterligare led i att
kommunen ska vara en attraktiv och likvärdig arbetsgivare. Kontorets
uppskattning av kostnad bör dock ses som preliminär då totalbeloppet
överstiger tillåten direktupphandling. Ett inköp av gemensamma arbetskläder
enligt motionens förslag behöver även ske enligt kommunens rutiner för
upphandling. Efter ett första inköp bedömer Utbildningskontoret att respektive
förskolechef bör ansvara för att komplettera efter behov.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-16

UN 18/0146

KS 18/0327

Utbildningsnämnden

Motion om obligatorisk språkförskola för
nyanlända barn
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Liberalerna i Upplands-Bro kommun yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 16 maj 2018 att kommunen organiserar en
obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.
Utbildningskontoret besvarar motionen i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn den 16 maj
2018



Utbildningskontorets yttrande den 12 oktober 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I motionen framgår att språkförskolan ska omfatta alla nyanlända barn från tre
år och barnen ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan.
Språkförskolan sker i ordinarie förskoleverksamhet men varje vecka ska det
finnas särskild svenskundervisning. Kompetens om barns språkutveckling
behöver öka på förskolorna och personalen ges möjlighet till vidareutbildning.
Om regelverket inte ger möjlighet till ett obligatorium ska kommunen sträva
efter att en närvaro uppnås i praktiken. Kommunen ska arbeta uppsökande med
ökat fokus på föräldralediga. För att främja framförallt kvinnors språkinlärning
måste kommunen anordna kurser i svenska för föräldralediga, till exempel
inom ramen för öppna förskolan.
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, men att flerspråkiga barns
språkutveckling är ett område som kontinuerligt behöver stärkas och utvecklas.
I Utbildningskontorets yttrande redogörs för kontorets ställningstagande.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-16

UN 18/0146

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Motion om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn den 16 maj 2018
2. Utbildningskontorets yttrande den 12 oktober 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

1 ( 3)

YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-12

UN 18/0146

KS 18/0327

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Liberalernai Upplands-Bro kommunyrkar i en motion till
Kommunfullmäktigeden16 maj 2018 att kommunenorganiseraren
obligatoriskspråkförskolaför nyanländabarn.
I motionenframgårbland annatatt språkförskolanskaomfattaalla nyanlända
barnfrån tre år och barnenskadeltai förskoleverksamhet
minst 15 timmar i
veckan.Språkförskolansker i ordinarieförskoleverksamhet
men varje vecka
skadet finnas särskildsvenskundervisning.
Kompetensom barns
språkutveckling behöveröka på förskolornaoch personalengesmöjlighet till
vidareutbildning.Om regelverketinte ger möjlighet till ett obligatoriumska
kommunensträvaefter att en närvarouppnås i praktiken.Kommunenska
arbetauppsökandemedökat fokus på föräldralediga.För att främja framförallt
kvinnors språkinlärningmåstekommunenanordnakurseri svenskaför
föräldralediga,till exempelinom ramenför öppnaförskolan.
Utbildningskontorethar stämt av med Socialkontoretinför dettayttrande.
Socialkontorethar inget uppdragatt besvaramotioneneller några synpunkteri
dagsläget.Utbildningskontoretbedömeratt Upplands-Bro kommunhar ett
pågåendearbetesomsvararmot motionensyrkandenmen att arbetetinom
områdetkontinuerligtbehöverstärkas.

Utbildningskontorets arbete med flerspråkiga barn
Utbildningskontorethar ett pågåendearbetemed kommunensflerspråkigabarn
och redogörför arbeteti dettayttrande.
Läroplan för förskolan

Förskolanhar ett språkutvecklande
och språkstödjande
ansvaroch uppdragi
läroplanen.I förskolansl äroplanstår att;
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Språkoch lärandehängeroupplösligtsamman,liksomspråkoch
identitetsutveckling.Förskolanskalägga stor vikt vid att stimuleravarje
barnsspråkutvecklingoch uppmuntraoch ta till vara barnetsnyfikenhet
och intresseför den skriftspråkligavärlden.Barn medutländskbakgrund
somutvecklarsitt modersmålfår bättre möjligheteratt lära sig svenska
och ävenutvecklakunskaperinom andra områden.Av skollagenframgår
att förskolanskamedverkatill att barn medannatmodersmålän svenska
får möjlighetatt utvecklabådedet svenskaspråketoch sitt modersmål.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-10-12

UN 18/0146

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barn lär av
andra barn och därför tror Utbildningskontoret på en inkludering av nyanlända
barn för att främja deras språkutveckling. Att ytterligare stödja och utveckla
arbetssätt för flerspråkiga barn och interkulturellt förhållningsätt bedömer
Utbildningskontoret vara den väg som på bästa sätt kan stödja alla barn, och de
flerspråkiga barnens språkutveckling i synnerhet.
Skollagens reglering

I motionen hänvisas till att det vore önskvärt med en obligatorisk
språkförskola. Det framgår även att om regelverket inte ger den möjligheten
ska kommunen sträva efter detta. Utbildningskontoret konstaterar att dagens
regleringar inom förskolan inte möjliggör ett obligatorium. Förskolan är, till
skillnad från förskoleklassen och grundskolan, frivillig. Enligt skollagens 8
kap. 12 § framgår att hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola
kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars
vårdnadshavare önskar det. Det vill säga, kommunen har ett krav på att aktivt
erbjuda och informera om sin verksamhet i förskolan redan idag.
Kvalitetsgranskning

Under 2016 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av
flerspråkiga barns språkutveckling vid Blåsippans förskola. UN 16/0107. Den
granskade förskolan är avvecklad men arbetet med flerspråkiga barns
språkutveckling är inte kopplat till endast en enhet. Skolinspektionen
identifierade ett antal utvecklingsområden och som ett led i detta har
huvudmannen tagit fram en handlingsplan för flerspråkiga barns
språkutveckling. Planen syftar till att vara ett stöd för arbetslagets-,
förskolechefens-, och utbildningskontorets arbete. Handlingsplan för arbete
med flerspråkiga barn i förskolan är framtagen av Utbildningskontoret den 1
oktober 2018.
Språk med barn

Inom Öppna förskolans arbete finns ett kommunövergripande projekt – Språk
med barn. Kommunen har tilldelats projektmedel från Länsstyrelsen och
arbetet startade under våren 2018. Höstens träffar är inplanerade och det finns
information på kommunens webbplats. Familjer som vill träna svenska bjuds in
tillsammans med svensktalande familjer. Målsättningen är att både ge tillfälle
till svenskaträning på Öppna förskolan, men också att skapa möten mellan
olika kulturer och sträva mot ett inkluderande av nyanlända i vår kommun.
Öppna förskolans pedagoger har lett gruppen tillsammans med
integrationsstödjaren, en svenska som andraspråkslärare och Upplands-Bro
Volontärer. Verksamheten har utvärderats inom ramen för Öppna förskolans
systematiska kvalitetsarbete. Utvärderingen från de nyanlända deltagarna visar
på stor nöjdhet, ökad känsla av tillhörighet och gemenskap och en ökad
förståelse för hur det nya samhälle man kommit till fungerar.

2 (3)

Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-10-12

UN 18/0146

Språk med barn är ett sätt att skapa sammanhang och gemenskap kring
nyanlända familjer samt att lotsa dem mot förskolan, så att alla nyanlända barn
börjar i kommunens språkutvecklande förskoleverksamhet.

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som svarar mot motionens yrkanden, men att arbetet inom området
kontinuerligt behöver stärkas och vidareutvecklas.

3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-24

UN 18/0073

KS 17/0170

Utbildningsnämnden

Motion om projekt för att få barn och elever att
röra sig mer
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden avger Utbildningskontorets yttrande som sitt eget till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fredrik Kjos, Moderaterna i Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktige den 8 maj 2017 om att ge Utbildningskontoret i uppdrag
att starta ett projekt för att få barn och elever att röra sig mer.
Utbildningskontoret är i sak positiv till att öka barn och elevers rörelse i skolan.
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som i delar svarar mot motionens yrkanden, och redogör för det
pågående arbetet i sitt yttrande.

Beslutsunderlag


Motion om att få barn och elever att röra sig mer den 10 maj 2017



Utbildningskontorets yttrande den 18 oktober 2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I motionen framgår att flera andra kommuner testat med idrott fem dagar i
veckan, vilket har gett goda resultat. Upplands-Bro kommun behöver starta ett
projekt med mål att permanentas om utfallet är bra. Exempelvis skulle
projektet kunna pröva fysisk träning under raster och andra aktiviteter som
passar i skoldagen. Vidare framgår i motionen att projektet ska vara frivilligt
för respektive skolenhet att delta i.
Att starta ett kommunövergripande projekt kräver samordning, att det
prioriteras och tid att organisera projektet centralt. Utbildningskontoret
bedömer inte att det utrymmet finns detta läsår. Flera skolenheter har redan
idag egna projekt och aktiviteter som bidrar till ökad rörelse för eleverna.
Utbildningskontoret redogör för det pågående arbetet i sitt yttrande.
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Datum

Vår beteckning

2018-10-24

UN 18/0073

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Motion om projekt för att få barn och elever att röra sig mer
2. Utbildningskontorets yttrande den 18 oktober 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

2 (2)

1 ( 2)

YTTRANDE
Utbildningskontoret
SaraLauri
Kvalificerad utredare
Utbildningsstaben
08-581 695 02
sara.lauri@upplands
-bro.se

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

2018-10-18

UN 18/0073

KS 17/0170

Utbildningskontorets yttrande
Bakgrund
Fredrik Kjos, Moderaternai Upplands-Bro, yrkar i en motion till
Kommunfullmäktigeden8 maj 2017 om att ge Utbildningskontoreti uppdrag
att startaett projekt för att få barn och eleveratt röra sig mer. I motionen
framgåratt flera andrakommunertestatmedidrott fem dagari veckan,vilket
har gett godaresultat.Upplands-Bro kommunbehöverstartaett projekt med
mål att permanentas
om utfallet är bra. Exempelvisskulle projektetkunna
prövafysisk träningunderrasteroch andraaktivitetersom passari skoldagen.
Projektetskavarafrivilligt för respektiveskolenhetatt delta i.

Rörelse under skoldagen i Upplands-Bro
Utbildningskontoretär i sakpositiv till att öka barnoch eleversmöjlighet till
rörelsei skolan.Att startaett kommunövergripande
projekt kräverdock
samordning,prioritering och tid. Utbildningskontoretbedömeratt det
utrymmetinte finns dettaläsår.
Skolornai Upplands-Bro erbjuderelevernafysiskaaktiviteterpå rasteroch
fritidstid. Morgongymnastikoch morgonpromenader
är två exempelsom
skolornaprövati perioder.Exempelvis har Finnstaskolandetta läsårstyrda
rastaktivitetermed fokus på lek och rörelsevarje dag.Lillsjöskolan har Röris,
vilket är ett rörelseprogramsom inspirerarbarnoch elevertill rörelse,
framtagetav Friskis&Svettis.På Lillsjöskolan finns äventrivselledaretvå
gångeri veckan.Utbildningskontoretser att flera skolor arbetarmedatt öka
elevernasdagligarörelseoch bedömerdet möjligt att ytterligareöka den
mängden.I samarbetemed K ultur- och fritidskontoreterbjudsdansoch
simskolaunderskoltid i de yngreåldrarna.
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Att erbjudamer undervisningi ämnetidrott och hälsautövertimplan kräver en
egensatsning,bådelärarmässigtoch lokalmässigt.En elev i grundskolanhar
enligt timplanenrätt till ett minstaantalgaranteradeundervisningst
immar i
ämnetidrott och hälsaom 500 timmar. Regeringenhar beslutatom utökad
undervisningstidi ämnetidrott och hälsa.Frånoch med höstterminen2019
kommerelevernai grundskolanatt få ytterligare100 timmar i ämnetidrott och
hälsasom fördelasmellan mellanstadietoch högstadiet.
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2018-10-18

UN 18/0073

Slutsats
Utbildningskontoret bedömer att Upplands-Bro kommun har ett pågående
arbete som i delar svarar mot motionens yrkanden, och att arbetet för att öka
rörelse för alla elever under skoldagen behöver fortsätta och utvecklas löpande.

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Lauri
Utredare
Utbildningskontoret
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2018-10-16

UN 18/0159

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Utse Skolchef
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden utser Utbildningskontorets kontorschef till att fullgöra
funktionen skolchef.

Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8 a §, ska huvudmannen utse en
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera
skolchefer för delar av verksamheten. Den nya bestämmelsen i skollagen ska
tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.
Utbildningskontoret föreslår att Utbildningskontorets kontorschef (benämns
Utbildningschef) utses att fullgöra funktionen skolchef och redogör för sin
bedömning i detta ärende.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Paragrafen infördes den 1 juli 2018 genom proposition 2017/18:182 och
reglerar skolchefens roll. Paragrafen innebär att en huvudman inom
skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin verksamhet. Kravet gäller för
såväl offentliga som enskilda huvudmän. Med skolväsendet avses alla
skolformer och fritidshemmet. Den nya bestämmelsen i skollagen ska tillämpas
första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018. (Lag om
ändring av skollagen SFS 2018:608.)
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter
som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser
i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen.
Sådana föreskrifter finns främst i skollagen och anslutande författningar, men
även i exempelvis arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Det är en markering om att det ska
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Datum

Vår beteckning

2018-10-16

UN 18/0159

finnas en eller flera personer i huvudmannens organisation som ska se till att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs.
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav
ska denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om
skolchefens befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, får det
anses ligga inom skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen
som är ytterst ansvarig.
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet
med gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv.

Utbildningskontorets bedömning
Utbildningskontoret har undersökt hur andra kommuner valt att utse funktionen
skolchef och har funnit att flera kommuner väljer att utse förvaltningschef eller
motsvarande. Det är dock upp till varje huvudman att avgöra detta.
Utbildningskontoret bedömer att kontorschefen kan utses till huvudmannens
skolchef. Det är i linje med det uppdrag som redan idag ligger i den rollen.
Utbildningschefen leder Utbildningsnämndens verksamhet och ansvarar för att
verkställa nämndens beslut. I rollen som Utbildningschef ingår bland annat att
följa upp verksamheten mot uppsatta nationella mål och att tillsammans med
sin ledningsgrupp driva strategiska och övergripande frågor inom hela
verksamhetsområdet.
Utbildningskontoret bedömer även att det inte bör innebära någon utökad
ekonomisk kostnad om Utbildningschefen utöver sitt uppdrag som kontorschef
även utses som skolchef och biträder huvudmannen med att se till att de
förskrifter som gäller för utbildningen följs.

Barnperspektiv
Förlag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Beslut sänds till


Kommunstyrelsen

2 (2)
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Karin Haglund

2018-10-30

UN 18/0185

Kanslistaben

Utbildningsnämnden

Er beteckning

karin.haglund@upplands-bro.se

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden
2019
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess arbetsutskott och beredning,
fastställs enligt utbildningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontorets kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Utbildningsnämnden, dess
arbetsutskott och beredningsgrupp för år 2019. I förslaget är ett antal
sammanträden föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om
ytterligare sammanträdestillfällen.
Alla nämnder uppmanas att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens sammanträden för att få en effektiv ärendehandläggning i
de fall ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
I förslaget nedan är beredningen förlagd till en fredag i februari och oktober
2019. Anledningen till detta är att beredningen annars skulle infalla under
sportlov och höstlov.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till sammanträdeschema för år 2019:
Utbildningsnämndens
arbetsutskott (tisdag)

Utbildningsnämnden
beredning (tisdag)

Utbildningsnämnden
(tisdag)

Kl. 13:00

Kl. 14:00

Kl. 13:00

22 januari

22 januari

29 januari

22 februari (fredag)

22 februari (fredag)

5 mars

26 mars

26 mars

2 april

21 maj

21 maj

28 maj

17 september

17 september

24 september

25 oktober (fredag)

25 oktober (fredag)

5 november
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Vår beteckning

2018-10-30
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Kommunledningskontoret
3 december

3 december

10 december

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2018.

Barnperspektiv
Utbildningsnämndens sammanträdestider anses inte få några direkta konsekvenser
för barn. På respektive sammanträde kommer däremot ärenden behandlas som kan
ha inverkan på barns livsmiljö.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter i Utbildningsnämnden
 Kommunstyrelsen

2 (2)

UN

Balanslista

Dnr UN 18/005

Diarienr

Uppdrag

Beslut/Kommentar

UN 15/ 0299
Datum:
2015-12-01
§ 109

Förstudie av ny grundsärskola

UN 16/0150
Datum:
2016-12-20
§ 89

Förstudie Ekhammar

Utbildningskontoret får i uppdrag att
starta en förstudie av en ny
grundsärskola. Utbildningsnämnden
ger i uppdrag till utbildningskontoret
att anpassa Ekhammarskolans matsal
till ett ökat antal elever och utreda
möjligheter att samordna det med
nybyggnation av den nya
grundsärskolan. Utbildningskontoret
får i uppdrag att utreda en eventuell
utbyggnad av UpplandsBrogymnasiet.

UN 16/0212
Datum:
2016-12-20
§ 90

Förstudie ny förskola i Östra Bro

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och ger i uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 17/0131
Datum:
2017-09-19
§ 54

Förstudie ny förskola i
Trädgårdsstaden

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen och Utbildningskontoret
får i uppdrag att teckna ett förstudieavtal
med Upplands-Bro kommunfastigheter
AB.

UN 17/0130
Datum:
2017-09-19
§ 53

Utredningsuppdrag - ny förskola i
Tjusta

Utbildningskontoret får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att bygga en
ny förskola i Tjusta.
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UN 18/0064
Datum:
2018-04-17
§ 25

Behovsanalys – utbyggnad av
Norrboda förskola

Utbildningsnämnden ger
Utbildningskontoret i uppdrag att
tillsammans med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB hitta en bättre
anpassad yta att uppföra skola i
Norrboda på.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen om utbyggnad av
Norrboda förskola och ger ett uppdrag
till Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.

UN 18/0125
2018-09-25
§ 46

Nybyggnad tillagningskök

Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Brunnaskolan och ger
ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro kommunfastigheter AB.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Bergaskolan och ger
ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med UpplandsBro kommunfastigheter AB.

Balanslista per den 31 oktober 2018.
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