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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Tillsyn förskolan Fjärilen
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Fjärilen godkänns.
2. Utbildningsnämnden anmärker förskolan Fjärilen att utveckla den
fysiska miljön på förskolan.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av Fjärilens förskola. Enligt
skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor vars
huvudman kommunen godkänt.
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydligare struktur på rutiner och arbetssätt.
Den fysiska miljön på förskolan är fortsatt eftersatt, vilket Utbildningskontoret
bedömer behöver åtgärdas. Utifrån detta anmärks förskolan inom ramen för
tillsyn och Utbildningskontoret vill vid ordinarie uppföljning av tillsyn se att
området utvecklats.

Beslutsunderlag


Tillsynsrapport förskolan Fjärilen den 12 februari 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola för fler
barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och regler som
gäller för förskolan samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Tillsynen genomfördes den 11 december 2018. Från Utbildningskontoret
deltog Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Under dagen intervjuades en
vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant från huvudman
vid olika tidpunkter.
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydligare struktur på rutiner och arbetssätt.
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Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-13

UN 18/0178

En särskild styrka är att huvudmannen aktivt verkar för personalens
kompetensutveckling och ser till att personalen ges möjlighet till detta på flera
olika sätt.
Den fysiska miljön på förskolan är fortsatt eftersatt, vilket Utbildningskontoret
bedömer behöver åtgärdas. Lokalerna är delvis mycket slitna, något som
huvudman hänvisar till att fastighetsägaren på sikt lovat åtgärda. Under tiden
bedömer Utbildningskontoret att förskolan kan göra mer med enkla medel och
vill vid ordinarie uppföljning av tillsynen se att området utvecklats.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En tillsyn bidrar
till en trygg miljö för fler barn och ger förutsättningar för en likvärdig förskola.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Tillsynsrapport förskolan Fjärilen den 12 februari 2019 med tillhörande
bilagor 1-4
Beslut sänds till
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1

Tillsyn av förskola

1.1

Information om förskolan

Verksamhetens namn:

Förskolan Fjärilen
Huvudman Mubarak förskolor AB, huvudmannens representant Mahad
Mohammed.
Adress:

Fjärilsstigen 4b
197 35 Bro
www.mubarak.se/forskolor
Förskolechef:

Muna Kelifa
073–247 50 54
Lokaler:

Förskolan har två avdelningar med fyra rum vardera, samt toaletter,
kontor, kök och personalrum bland annat. Det finns även en ateljé för
skapande verksamhet.
Antal barn: 30

1.2

Tillsynens genomförande

En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola för fler
barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och regler som
gäller för förskolan samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Tillsynen genomfördes den 11 december 2018. Från Utbildningskontoret
deltog Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Under dagen intervjuades en
vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant från huvudman
vid olika tidpunkter.
Inför tillsynen lämnade förskolan ett skriftligt underlag – Underlag inför tillsyn
av enskild huvudman den 30 november 2018. Underlaget med tillhörande
dokument biläggs denna rapport. Till rapporten biläggs även Upplands-Bro
kommuns mallar för tillsyn. Förskolan Fjärilen har getts möjlighet att lämna
kommentarer på denna rapport. Synpunkter har inkommit och beaktats.
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2

Intryck och bedömning av verksamheten

Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydligare struktur på rutiner och arbetssätt.
Förskolan ges ett friutrymme från huvudmannen att driva och utveckla
verksamheten. Huvudmannen bedöms ge det stöd som behövs och ger
förskolechefen förutsättningar att leda sin inre organisation. En särskild styrka
är att huvudmannen aktivt verkar för personalens kompetensutveckling och ser
till att personalen ges möjlighet till detta på flera olika sätt.
Utbildningskontoret bedömer att det finns tydliga mål i verksamheten och att
förskolan förverkligar dessa med ett gott förhållningssätt.
Förskolan arbetar med språk som fokusområde. Pedagogerna arbetar medvetet
med att barnen på förskolan, som i de flesta fall har ett annat modersmål än
svenska, lär sig vardagliga ord som barnen har i sitt modersmål men inte på
svenska. Ett språkutvecklande arbetssätt. Arbetar med översättningar,
säkerställer att barnen har en förståelse för olika begrepp.

2.1

Anmärkning

En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en
huvudman som enligt skollagen står under dess tillsyn en anmärkning vid
mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.
Den fysiska miljön på förskolan är fortsatt eftersatt, vilket Utbildningskontoret
bedömer behöver åtgärdas. Lokalerna är delvis mycket slitna, något som
huvudman hänvisar till att fastighetsägaren på sikt lovat åtgärda. Under tiden
bedömer Utbildningskontoret att förskolan kan göra mer med enkla medel.
Barnen ska även i övrigt erbjudas en god miljö i förskolan och erbjudas
varierade aktiviteter i olika sammanhang. Den del av förskolan som inte
renoverats, den så kallade storbarnsavdelningen, kan utvidgas i form av olika
aktiviteter och material. En ”mys – och läshörna” som pedagogen visar saknar
material utöver en matta på golvet och ett par kuddar. Utbildningskontoret
hänvisar till läroplanens och de allmänna råden för förskolans skrivningar om
att valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina
lekmönster och val av aktiviteter. Huvudmannen ska avhjälpa bristerna i den
pedagogiska lärmiljön. I och med att förskolan ges förutsättningar från
huvudmannen att kompetensutvecklas kan det också vara ett sätt att utveckla
miljön på förskolan. Utbildningskontoret vill vid ordinarie uppföljning av
tillsyn se att området utvecklats.
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2.2

Råd och vägledning

Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, förskolechef, förskollärare och annan
personal i förskolan kan eller bör handla för att uppfylla kraven i
bestämmelserna. Råd och vägledning ger huvudmannen möjlighet att frivilligt
avhjälpa brister.
Enligt skollagens 4 kap. 3 § ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. I skollagens 4 kap. 6 § framgår att detta arbete ska dokumenteras.
Vid tillsynen framkom att kvalitetsarbetet rapporterades till huvudmannens
styrelse, men inte hur förskolan får ta del av arbetet.
I Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet finns
stöd för detta arbete. Det kan exempelvis innebär att identifiera styrkor och
utvecklingsområden i verksamheten.

3

Intervjuer

Utbildningskontorets utredare har vid olika tillfällen den 28 november
intervjuat vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant för
huvudmannen. Vid intervjuerna framkommer en bild av en välfungerande
förskola utifrån flera perspektiv. Nedan följer ett kort sammandrag av
intervjuerna.
Vårdnadshavaren lyfter att hen känner sig mycket trygg med förskolan och att
det är trevlig och snäll personal. Barnet har ett annat modersmål än svenska
och vårdnadshavaren berättar att barnet får en god utveckling i svenska språket.
Hen lyfter även att maten är bra och att förskolan arbetar med matematik.
Utbildningskontoret bedömer att vårdnadshavaren vet hur denne ska gå tillväga
om barnet skulle vara i behov av stöd eller om man skulle ha andra synpunkter
på verksamheten.
En förskollärare intervjuas om sin roll på förskolan. Hen beskriver att rollen
gör det möjligt att driva utveckling och att det finns mycket möjligheter att
påverka. Hen upplever att det finns stöd från förskolechefen och att de är i
kontakt varje dag. Förskolläraren beskriver varje målområde i läroplanen och
hur förskolan arbetar med dessa. Att personalen arbetar med olika teman
utifrån barnens intresse.
Förskolläraren beskriver även samverkan med föräldrar. Det finns flera kanaler
för kontakt, bland annat en app, whiteboard-tavla och mejl. Det anses vara
extra viktigt då många har ett annat språk än svenska som modersmål.
Utbildningskontorets utredare får ett gott intryck av en engagerad pedagog som
har god kännedom om förskolan, styrdokumenten och förskollärarens uppdrag.
Förskolechef Muna Kelifa lyfter att hon ges stort utrymme att driva förskolan
på det sätt hon önskar, men att hon har ett nära samarbete med

5

Tillsynsrapport Förskolan Fjärilen

huvudmannarepresentanten också. Förskolechefen har lämnat underlag inför
tillsynen och där beskriver hon verksamheten på ett tydligt sätt, vilket
Utbildningskontoret ser vid tillsynsbesöket. Kontoret ser en trygg förskolechef
som besvarar frågorna som ställs med god kunskap om styrdokument och
bedöms kompetent att tillämpa dem i praktiken.
Mahad Muhammed har varit huvudmannarepresentant sedan förskolan startade
och deltar vid arbetsplatsträffar, planeringsdagar och föräldramöten. Beskrivs
som en aktiv representant och att förskolan för det den behöver.
Huvudmannarepresentanten är med i systematiskt kvalitetsarbete och med i
planering, utvärdering och uppföljning. Förskolans plan för det systematiska
kvalitetsarbetet delges styrelsen.

3.1

Bilagor

1. Underlag inför tillsyn den 20 november 2018
2. Reklamationsblankett för måltider, förskolan Fjärilen
3. Rutiner för klagomålshantering Mubarak förskolor AB
4. Likabehandlingsplan för Mubarak förskolor AB, hösten 2018
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Utbildningskontoret

Underlag för till syn av
enskild huvudman
Senastden 30 november behöver ni skicka in ifyllt underlag till UpplandsBro kommun, gärna via e-post till sara.lauri@upplands-bro.se och
emilia.kihlstrand @upplands-bro.se.

I skollagens26 kap. 2 § framgåren definition av tillsyn som lyder:
Med tillsyn avsesi dennalag en självständiggranskning
somhar till syfteatt kontrollera om den verksamhetsom
granskasuppfyller de krav somföljer av lagar och andra
föreskrifter.I tillsyneningår att fatta de beslutom
åtgärdersomkan behövasför att denhuvudmansombedriver
verksamheten
skarätta fel somupptäcktsvid granskningen.
Enligt skollagens26 kap. 4 § har en kommuntillsyn över:
1. förskolaoch fritidshemvars huvudmankommunenhar godkänt
enligt 2 kap. 7 § andra stycket,och
2. pedagogiskomsorgvars huvudmankommunenhar förklarat ha
rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.
Kommunenstillsyn enligt första stycketomfattar inte tillsyn
över att bestämmelserna
i 6 kap. följs

www.upplands -bro.se

1. Verksamhetens namn samt huvudman

Mubarak förskolor AB, Fjärilens förskola, huvudman Mahad Mohammed
2. Adress

Fjärilsstigen 4b, 19735 Bro
3. Ansvarig chef inklusive kontaktuppgifter

Muna Kelifa, 073- 247 50 54
4. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna använts)

På lilla avdelningen är det fyra rum plus skötrum och personaltoalett, och
barntoalett. Det är ett rum som används som ateljé och samlingsrum. I vårt
stora rum sker olika aktiviteter såsom mini -röris, fri lek och det är olika
stationer för bygga med lego,klossar, bilar och tågbana. Används också vid
vilan. I det öppna rummet är det också olika stationer, rollekar och bygg, och
möjlighet till att ha skapande vid borden. Vi har pedagogisk lunch vid samtliga
bord. Och så har vi ett kapprum som är avdelat så att vi kan ha
vattenexperiment.
På stora avdelningen har vi fyra rum, kök, kontor, kapprum, samt två toaletter
för barn och ett städförråd. I det stora rummet på avdelningen används vid
samling, frilek, miniröris samt bygg-och konstruktionslek. I mellanrummet
finns det en läshörna, två bord där vi tränar finmotorik. I det lilla rummet är
inrett med olika stationer där
barnen har tillgång till, rollek, bygg- och konstruktionslek mm. Vi har även en
ateljé för skapande verksamhet.
5. Verksamhetens webbadress

www.mubarak.se/forskolor
6. Antal barn enligt godkännande

38 barn
7. Antal barn (inskrivna)

30 barn
8. Beskriv ålders-och könsfördelningen bland barnen

Stora avdelningen har 17 barn, och lilla avdelningen 13 barn
Lilla avdelningen 1-3 år , flickor 6 st, pojkar 7 st
Stora avdelningen 3-5år , flickor 8 st, pojkar 9 st

9. Antal personal

7 pedagoger plus förskolechef
10. Personalens och förskolechefens utbildning

Förskolechefen och två förskollärare har förskollärarutbildning
Tre har barnskötarutbildning

Två med annan utbildning
11. Beskriv personalens arbetslivserfarenheter

Förskollärare 1: Utbildning: grundskollärarutbildning 1-7 svenska samhälle.
Kompletterar lärarleg för att också bli legitimerad förskollärare.
Arbetslivserfarenhet: arbetat inom skola och barnomsorgen i 14 år.
Förskollärare 2:Utbildning:2016- 08-2019-06 Specialpedagogprogrammet
(Stockholms Universitet), 2002-01 – 2004-12 Master of International and
Comparative Education (Stockholms Universitet), 1996-08 -2000-06 Filosofie
kandidatexamen: International Programme in Early Childhood education,
Lärarhögskolan i Stockholm. leg. Förskollärare samt leg. Lärare i engelska från
förskoleklass till årskurs sju.
Arbetslivserfarenhet: arbetat inom skola och barnomsorgen i 16 år.
Barnskötare 1: Arbetslivserfarenhet: arbetat personlig assistenten inom
äldreomsorg och hemtjänst i 4år och barnomsorg ett år och halvt.
Barnskötare 2: Arbetslivserfarenhet: arbetat inom barnomsorgen sedan ht2017.
Barnskötare 3: Arbetslivserfarenhet: 5 år inom barnomsorgen.
Barnskötare med en annan utbildning: Arbetslivserfarenhet: 3 månader inom
barnomsorgen, har precis avslutat sina studier.
Kökspersonal/ barnskötare med annan utb: Arbetslivserfarenhet: har arbetat i
kök och i barngrupp i 4 år.
12. Personalens fortbildning

Vi erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling och fortbildning för all personal
i förskolan. Vårt mål är att utveckla våra medarbetares kompetens genom
kontinuerliga fortbildning. Område som vi satser för att öka personalens
kompetens är bland annat språk, extrastöd för barn med särskilt behov samt
natur och teknik.
Dessa utbildningar har personalen genomgått senaste året:
 Läslyftet – är kompetensutveckling som åsyftar att främja
barnensläslust redan i tidiga åldern. Två utbildade handledare inom
Mubarak Förskolor har handlett pedagogiska personalen på
arbetsplatsen. Läslyftet i förskolan är ett forskningsbaserat
kompetensutvecklande projekt som initieras av skolverket.
 Natur och teknik anordnas av Mubarak Förskolor och utförs av Mitt
Universitet i Sundsvall. Kursen ger 7,5 hp och är en del av skolverkets
förskole lyftet.

 HLR och brand- Anticimex
 Utvecklingsgruppen – kollegialt lärande
 Utveckling och lärande- utbildning från upplansbro kommun.
 Flerspråkighet i förskolan- anordnat av Upplands-Bro Ht 2017, utför av
Uppsala Universitet. Kursen ger 7,5 hp och är en del av skolverkets
förskole lyftet.
 Barn i behov av särskilt stöd
 NCS- Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan
(förskolechefen).

13. Öppettider

Förskolan kommer att ha öppet utifrån föräldrarnas behov men vi öppnar som
tidigast 06:30 och stänger som senast 18:30. alla helgfria vardagar, förutom
julafton, nyårsafton och midsommarafton. Förskolan är öppet hela sommaren
vid behov.
Förskolan är stängt 4 gånger/läsår för planering, uppföljning och utvärdering.
Även under dessa tider erbjuds omsorg vid behov.
14. Avgifter i verksamheten

Vi tillämpar maxtaxan. Inga andra avgifter.
15. Kost (Beskriv hur kostverksamheten organiseras)

Vill vi att barnen ska äta en vällagad och nyttig kost och få möjligheter att
utveckla sin rörelseförmåga. I förskoleåldern läggs grunden för att barn
utvecklar sin förståelse för vikten om att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande. Mat och rörelse har positiva effekter på lärandet. Detta uppnår
vi genom att ge barn möjlighet till lek, rörelse både inne och ute samt genom
att erbjuda barnen en god, varierande näringsrik kost. Vi har
kökspersonalpersonal i förskolan som lagar maten på plats. Kökspersonalen har
kontinuerliga träffar men en ansvarig pedagog en gång i veckan samt vid
behov. På dessa träffar planeras, beställs och utvärderas måltiderna. På våra
Apt möten har vi kosten som en stående punkt. Vi har även
reklamationsblankett på förskolan. På detta sätt utvärderar vi kontinuerligt
kosten och pröva på annat om vi ser att maten inte håller kvalitén eller om
förskolebarnen inte uppskattar den mat som erbjuds. Vi satsa på variation och
ekologiskt produkter. Bifogar reklamation som bilaga 1.
16. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs)

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 (Läroplan för
förskolan).
Behovet av stöd är varierande. Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” syftar
inte till någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd för
sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder
medan andra behöver stöd under hela förskoltiden. Barns behov av särskilt stöd
är relaterat till den miljö de vistas i, vilket betyder att barn kan behöva särskilt
stöd i en miljö men inte i en annan.
När det uppmärksammats att ett barn är i behov av särskilt stöd kommer det i
arbetslaget att diskuteras om hur organisationen av barngrupper ska se ut samt
hur det på bästa sätt ska ges stöd till barnet i behov utan att resterande
barngruppers personaltäthet påverkas. Det ska finnas en handlingsplan på
förskolan innehållande syfte, metod och genomförande av arbetet. I arbetet ska
indelning av barnen i mindre grupper ingå samt tydliga instruktioner gällande
rutiner där uppföljning av dagsschemat underlättas för barnen genom
illustrering med klara, förenklade bilder som ska hängas på förskolan.
Genomgång med barnen av dagsscheman för respektive dag ska göras
dagligen. Det ska även diskuteras om vilka personal som bör vara ansvariga för
barnen med särskilt stöd. Eftersom att barn som är i behov av särskilt stöd kan
vara känsliga för stora förändringar är det viktigt att anpassa
personalfördelningen efter barnens behov så att de känner sig trygga och vana
vid dem och de rutiner som tillämpas. Det är även viktigt att barnen känner
trygghet med all personal utifall de personal barnen vant sig vid skulle vara
frånvarande. Personalen kommer även kontinuerligt att skickas på fortbildning
som handlar om arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Särskilt stöd i förskolan kan vara: plats i förskola, resursperson i ordinarie
grupp och stöd från kommunens stödteam. Stödinsatsen utformas utifrån
genomförd kartläggning. För att kunna ansöka om sådant stöd måste först alla
tänkbara möjligheter inom den ordinarie verksamheten prövas. Ansökan
bedöms och beviljas av samordnaren för barn i behov inom
stadsdelsförvaltningen. Barnets föräldrar ska alltid godkänna ansökan om
resursstöd, handlingsplan och utvärdering. Föräldrar ska dessutom underteckna
handlingsplan och utvärdering. Utgångspunkten är att barnets utveckling och
lärande sker i samspelet med den omgivning barnet vistas i.
17. Barnsäkerhet

I vår förskola tillämpas dokumenterad barnsäkerhetsrond årligen, för att
säkerställa att samtliga områden av vikt för barnens säkerhets kontrollerats.
Förskolan ska utgå från checklista som är anpassad efter dem lokaler i ytor där
verksamheten bedrivs. Dessutom så ska barnsäkerhetsronden omfatta så väl
som inomhus- som utomhusmiljön, lekmaterial samt lekredskap. Alla som
arbetar på förskolan har ett egenansvar vad gäller att följa de regler och

riktlinjer som finns gällande arbetsmiljö, barnsäkerhet och
livsmedelshantering. Vi har arbetat fram lokala handlingsplaner och rutiner
som alla känner till och följer. Dessa lyftes i arbetslaget på våra
arbetslagsträffar.
18. Utemiljö

Förskolans tanke och ständiga mål kommer vara att ha en inspirerande och
varierande miljö som belyser alla sorters olika möjligheter till lustfyllt lärande
och utveckling för varje enskild individ på förskolan. Vår tanke är att kunna
erbjuda material av språk och matematik för att ständigt belysa den språkliga
och matematiska processen i barnens lekar och skapande. Vi tror starkt på en
förskola i ständig utveckling och förändring och försöker utmana barnen
genom att omrangera inne- och utemiljö kontinuerligt. Dessutom så ska
barnsäkerhetsronden omfatta så väl som inomhus- som utomhusmiljön,
lekmaterial samt lekredskap
19. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)

Vi arbetar för en gemensam barnsyn - Det kompetenta barnet. Med det menar
vi att alla barn kan, utifrån sin förmåga. Det är viktigt för oss att barnen ges tid
att själva få prova, utforska och upptäcka. Vi vuxna finns med som
medforskande pedagoger och vår roll är att stötta och utmana barnen i deras
utveckling.
Vi vill även att vår miljö skall spegla vår syn på barnen som kompetenta
individer, därför har vi allt material tillgängligt för barnen. På detta sätt ger vi
barnen möjlighet att både vara kompetenta och självständiga. Vi har skapat
”hörnor” i vår miljö, vi strävar efter att våra ”hörnor” stimulerar till nyfikenhet,
kreativitet och kunskapssökande hos barn och vuxna. På förskolan är leken är
en viktig del av vår verksamhet eftersom den är så betydelsefull för barns
utveckling och lärande. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation,
samarbete och problemlösning. Leken ger även möjlighet att uttrycka och
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.
20. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån styrdokumenten)

Skolverkets allmänna råd om förskolans kvalitet baseras på bestämmelser i
skollag, läroplanen för förskolan och det barnperspektiv som finns i FN:s
konvention om barns rättigheter. De utgår även från forskning, kunskap och
beprövad erfarenhet. Dessa dokument finns tillgängliga på förskolan för all
personal samt vårdnadshavare. Vi utformar vår verksamhetsplan och
likabehandlingsplan utifrån dessa dokument. Personalen går terminsvis igenom
dokumenten och signerar att dem har läst därefter. I en målstyrd verksamhet är
det förskolechefer som tillsammans med förskollärare och barnskötare ska
avgöra hur målen ska nås. En kvalitativ utveckling av förskolan kräver ett
pedagogiskt ledarskap, som skapar förutsättningar för den pedagogiska
verksamheten att arbeta mot uppställda mål och skapa förutsättningar för ett
systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogiskt ledarskap avser både förskolechefer

och förskollärare. Varje huvudman har det yttersta ansvaret för kvaliteten i
verksamheten. Förskolechefen har ett stort ansvar att leda, organisera, utveckla
och utvärdera förskolans verksamhet. Förskollärarna medverkar till att initiera,
leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. Det
pedagogiska arbetet i verksamheten utifrån målen i förskolans läroplan och
förskoleplan samt uppföljning och utveckling ska organiseras så att det leds av
förskollärare. När personen har påbörjat sin anställning hos oss får personen en
introduktion av antingen förskolechefen eller förskolläraren. Introduktionen
innefattar information kring företaget, vem som ansvarar för vad och vem
personen kan vända sig till i olika situationer, brandrutiner och
uppsamlingsplats, viktiga telefonnummer. Personen får även tid för att i lugn
och ro läsa igenom samtliga styrdokument.
21. Systematiskt kvalitetsarbete

För att utveckla kvalitén i förskolan arbetar vi med pedagogiska
dokumentationer där vi följer barnens utveckling. Metoderna, dvs. det
praktiska hantverket med dokumentation, som vi använder oss av är bl.a.
analys, barnens fotografier, film, barnens teckningar, observationer, intervju
med barn, pedagoger och föräldrar och dagboksanteckningar. Genom
pedagogisk dokumentation synliggör och ökar vi medvetenheten om det egna
arbetet i förskola, och därmed gör vi det möjligt att utveckla och reflektera över
vårt förhållningssätt, våra arbetssätt samt lärandeprocesser. När det gäller
dokumentation är det viktigt att tänka på vad som ska dokumenteras, varför det
ska göras, vem som ska göra det, hur det ska göras och hur dokumentation ska
användas. Vi följer upp och analyserar dokumentationerna utifrån
frågeställningarna: Vad ville vi? Hur gjorde vi? Hur gick det? Vad blev det för
resultat? Hur stämmer det med läroplanens intentioner? Hur går vi vidare? Att
dokumentera är att sätt att förhålla sig till verksamheten för att bli medveten
om vad som sker, hur man gör och varför.
Vi diskuterar kontinuerligt viktiga frågor som rör verksamheten. Vi har bl.a.
gått igenom läroplanen. Vi tillsammans med förskolechefen har diskuterat hur
man kan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och arbetar målinriktat med
att systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet
i förskolan. Personalen får en pärm där personalen som arbetar på avdelningen
dokumenterar varje enskilt barns utveckling samt viktiga händelser.
22. Klagomålshantering

Vi informerar vårdnadshavare vid inskolning, föräldramöten samt skriftligt via
hemsidan .Rutin för klagomålshantering bifogas som bilaga 2
23. Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan

Bifogas i bilaga 3
24. Samverkan med föräldrar

Vi anser att det är mycket viktigt att alla föräldrar känner sig trygga när de
lämnar sina barn hos oss på förskolan. Vi har ett genomarbetat material både

för förskolan samt föräldrar som tillämpas och delas ut vid nya inskolningar
och även på förfrågan, för att stärka tryggheten vid lämning samt samarbetet
med hemmet.
Vi är flexibla gällande inskolningsperioder vid start på förskolan. Men det
viktigaste är att såväl barn och förälder känner sig trygg under inskolningen
och att detta inte är något som får stressas fram. Vi erbjuder 3-dagars
inskolning där en förälder medverkar på förskolan 100 % under 3 dagar och
finns där för sitt barn under alla olika aktiviteter och moment under dagen.
Under dessa 3 dagar får vi chans att lära känna familjen och på det sättet skapa
en bättre kommunikationsbas som i förlängningen bidrar till ett bättre
helhetsperspektiv på barnet. Ett uppföljningssamtal kommer att erbjudas alla
familjer sex till åtta veckor efter påbörjad inskolning. Det samtalet är dels till
för att säkerställa att familjen har känt trygghet under inskolningen samt fått
förtroende för förskolan, och dels för att utvärdera förskolans initiala upplägg
och metoder vid inskolning. Vi tror på ständig förbättring och utvärderingen
säkerställer förskolans utveckling inom området.
Utvecklingssamtal kommer att erbjuds varje familj på förskolan minst en gång
per läsår. Deltagandet är frivilligt men förskolan uppmuntrar att delta och
försöker förmedla värdet av samtalet för familjen likväl som förskolan.
Utvecklingssamtalet kommer att baseras på förskolans dokumentation.
Samtalet kommer bestå av ett samtal där förskolan beskriver på vilket sätt
förskolan skapar förutsättningar som bidrar till barnets utveckling och trivsel.
Föräldrarna till varje barn kommer även att få ett underlag av förskolan inför
samtalet, innehållande några frågor kring sitt barns utveckling och lärande, att
tänka igenom tills det att utvecklingssamtalet ska äga rum. Vi vill kunna ge
föräldrarna tryggheten i att vi har sett och förstått deras barns personlighet och
behov, samt på ett professionellt sätt kunna peka på barnets utveckling.
Föräldrarnas underlag kommer vara till för att belysa den del av barnets
personlighet och utveckling som barnet visar enbart i hemmet. Detta ger
förskolan bättre förutsättningar att kunna anpassa verksamheten till det
individuella barnet och på så sätt lättare nå läroplanens strävansmål
tillsammans.
För de barn som går sin sista termin på förskolan kommer dessa att erbjudas ett
avslutningssamtal istället för utvecklingssamtal. Med detta samtal avser vi att
tillsammans blicka över barnets hela tid på förskolan för att belysa vilken
utveckling barnet gjort samt diskutera övergången till förskoleklass.
Vi kommer att kalla till föräldramöte två gånger per år. Dessa möten kommer
att utformas på olika sätt för att öka intresset att delta, men fungerar som ett
möte där förskolan och föräldrarna ska diskutera tillsammans för en
stimulerande verksamhet för barnen. Då förskolan har många familjer med
annat modersmål än svenska kommer vi att erbjuda tolk för de som önskar. Allt
för att föräldrarna ska känna trygghet och kunna kommunicera med förskolan
på bästa sätt. Vi kommer även att ha en brevlåda i hallen som är märkt

Förslagslåda där både föräldrar och personal kan lämna synpunkter på
förbättringar av verksamheten.
25. Utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)

Huvudmannen ansvarar för registerkontroll för personalen i enlighet med kap
2. 31-33 §§ skollagen, vilket innebär att varje person som anställs skall ha med
sig registerkontroll vid anställning.
Vid en nyanställning inom Mubarak förskolor går samtliga blivande anställda
igenom följande process: Personen som har sökt tjänsten blir kallad till intervju
av antingen förskolans Vd eller förskolechefen. Vi informerar om att vi inte
kan ge någon form av anställning om personen inte har ett utdrag från
belastningsregistret. Om vi väljer att fortsätta processen för anställning ber vi
den ansökande att lämna över/beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Detta
får högst vara ett år gammalt. Huvudmannen sparar en kopia av
registerutdraget. När belastningsregistret har inkommit bokar vi en tid för
kontraktsskrivning. I samband med kontraktsskrivningen går Vd/förskolechef
även igenom och skriver under ett avtal för tystnadsplikt och sekretess i skolan.
Alla som ska verka i våra förskolor måste först visa upp ett gillting utdrag ur
belastningsregister, detta gäller även praktikanter från arbetsförmedlingen samt
timvikarie. De som visar upp utdrag med anmärkning erbjudas ingen
anställning/praktik hos oss.
26. Övriga upplysningar

Bilaga 1
Reklamation
Namn________
Maträtt ___________
Vad Reklameras
Maten är inte färdiglagad
Maten är mycket kryddad
Maten är gammal
Sallad
Maten är inte tillräcklig
Upprepande maträtter
Annat

Datum__________
x

Reklamation lämnas till förskolechefen, tack!
Bilaga 2
Rutiner för klagomålshantering
Mubarak förskolor AB
Klagomålshantering
Vi anser att ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavarna som en förutsättning
för att vi tillsammans kan främja varje barns möjligheter att utvecklas efter sina

förutsättningar. När barnet börjar i förskolan får vårdnadshavarna en introduktion om
verksamheten och vid detta tillfälle erhålls även information om vilka möjligheter
vårdnadshavaren har att framföra klagomål om verksamheten.
Klagomål kan framföras direkt till personal eller till förskolechef, muntligt eller skriftligt
via e-post eller brev. Alla klagomål ska dokumenteras av förskolechef, åtgärder ska
vidtas och följas upp. Klagomål kan också framföras direkt till huvudman genom
direktkontakt via hemsida, telefon eller genom att utnyttja huvudmannens låsta
brevlåda vid entrén. Alla klagomål följs dessutom upp av den av huvudmannen
utsedda styrelsen för förskolan.
Om vårdnadshavare har klagomål på förskolans varsamhet används nedanstående
arbetsgång.
Steg 1
Vi vill uppmuntra föräldrar till att synpunkter/ klagomål på verksamheten eller dess
personal tas upp direkt med berörd personal. Om föräldrarna efter kontakt med
personalen fortfarande har klagomål, bör de ta kontakt med avdelningsansvarig
(förskoleläraren). Detta kan givetvis även göras om föräldrarna av någon anledning
inte personligen direkt vill kontakta berörd personal.
Steg 2
Avdelningsansvarig tar emot föräldrarnas klagomål och därefter kontaktar
förskolechefen berörd personal för att få dennes syn på sakfrågan. Förskolechefen
ansvarar för att uppföljning genomförs inom 14 dagar.
Steg 3
Är föräldrarna inte nöjda efter steg 2 kontaktar de huvudmannen som i sin tur kallar
samtliga berörda till samtal. Samtliga samtal dokumenteras.
Steg 4
Om föräldrarna inte är nöjda efter steg 3 och vill gå vidare med frågan kan de ta
kontakt med utbildningsförvaltningen
Klagomålsblankett
Datum

Barnets namn

Ärende:

Förskola

Förälders Namn

Bilaga 3

Likabehandlingsplan för
Mubarak förskolor AB
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Inledning
Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i
förskolan. Sedan 1 jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och
skollagen. Enligt läroplanen ska dessutom förskolan verka för en demokratisk miljö
som hävdar allas lika värde.
Vilket skydd och vilket bemötande ett barn får i förskolan ska inte bero på tillfälligheter.
Varje förskola är därför skyldig att upprätta en likabehandlingsplan där man beskriver
sitt främjande arbete för likabehandling och mångfald, samt förebyggande arbete mot
olika slags kränkningar och sin handlingsplan för att upptäcka, utreda, åtgärda och
följa.
Verksamhetschefen ansvarar för att en likabehandlingsplan upprättas och uppdateras.
Alla vuxna som verkar i förskolan är skyldiga att följa planen och arbeta för att den ska
förverkligas.
Vision
Vision för vår verksamhet ska diskuteras i förskolan.
I Mubarak förskola ska barn, föräldrar och personal känna sig trygga och
respekterade.
Med trygghet menar vi:
 Att alla barn och föräldrar känner sig välkomna, sedda och bekräftade.
 Att barn vet vem de ska vända sig till när de känner oro för en situation i
förskolan.
 Att föräldrar vet vem de ska vända sig till om de känner oro för sitt barns
situation i förskolan.
 Att personal vet hur de ska agera om de känner oro för ett barns situation.
Vår verksamhet präglas av en positiv nyfikenhet på vad varje barn kan tillföra oss.
I Mubarak förskolor skaffar vi oss därför den kunskap som behövs för att främja
likabehandling, förebygga kränkningar, lösa konflikter och motverka utanförskap.
Främjande arbete
Vad är främjande arbete?
Främjande arbete syftar till att lyfta fram allas lika värde, vilket i sin tur bidrar till
trygghet och mångfald i verksamheten. Det hänger ihop med det uppdrag som
förskolan har i läroplanen. Det riktas mot alla barn och berör samtliga
diskrimineringsgrunder. Det främjande arbetet är en del av vårt vardagliga arbete,
våra rutiner och vårt förhållningssätt i bemötande, konflikthantering, traditioner och
innehållet i våra aktiviteter.

Mål för det främjande arbetet
Vi strävar efter:
 Ett demokratiskt klimat i förskolan.
 Att stärka varje barns självbild.
 Att utveckla samhörighetskänsla och samspel i barngruppen.
 Att träna barn i att lösa konflikter och utveckla sin förmåga att kompromissa.
 Att bemöta alla barn, föräldrar och vuxna på ett respektfullt sätt.
 Att medvetandegöra oss om att de normer som finns i vårt samhälle och som
uttrycks i ord och handlingar, har betydelse för vilka i förskolan som känner
tillhörighet i verksamheten.
Att vår verksamhet ska spegla mångfald, så att barnen blir uppmuntrade
och utmanade i deras utveckling, oavsett kön och kulturell bakgrund.
Vi som arbetar i förskolan välkomnar och öppna för alla föräldrars synpunkter och
åsikter. På så sätt kan vi utveckla vårt arbete för barnens bästa. Oavsett vilka
synpunkter
eller åsikter som förs fram, får det aldrig påverka vårt bemötande av barnen.
Främjande arbete på Mubarak förskolor
(Rutiner och särskilda insatser för året som skapar trygghet och mångfald)
 I mötet med barnen lyssnar vi på deras tankar, idéer och önskemål. Allas
tankar
är viktiga, men att bli lyssnad på innebär inte alltid att man får sin vilja igenom.
 Under ”Barnens val” låter vi barnen välja mellan olika aktiviteter och
uppmuntrar dem att välja efter eget intresse, inte efter vad kompisen vill eller
vad som förväntar av dem.
 Vi uppmärksammar varje barn genom att ”ge” dem en egen festlig stund t.ex. i
samband med födelsedagar. På förskolan ordnar vi frukt som barnen får bjuda
sina kompisar på.
Vi stävar efter att dagligen skapa tillfällen av små grupper där alla barn får ha
möjlighet att komma till tals.


Genom pedagogisk dokumentation och digital fotoram i hallen tydliggör vi
barnens
styrkor och kompetenser inför barnet själv, föräldrar, barngrupp och pedagoger.
Detta stärker barnets självkänsla. Detta kan också tydliggöra att olikheter är en
tillgång för gruppen.
 Vi vet att barn har en förmåga att i många situationer lösa
problem. Vid större konflikter behövs hjälp och stöttning av vuxna.
 Vi samlar respektive barngrupp dagligen och räknar barnen som är här. Vi
pratar
Gott om dem som inte är på förskolan. Barn som är frånvarande ska känna att de
räknas ändå.
 När vi går på promenader är det viktigt att den vuxne är med och på något
sätt hjälpa barnen att hålla i kompisens hand. På så vis riskerar inget barn att
behöva välja eller att inte bli vald.
 Vi uppmuntrar föräldrar och barn till en öppen dialog med pedagogerna i
Förskolan, detta för att skapa trygghet och undvika missförstånd. OBS! glöm inte att
förtydliga på föräldramöte och utvecklingssamtal
 Vi erbjuder medvetet böcker med olikheter kring etnisk tillhörighet,
familjebilder

etc.


Vår ambition är att verksamheten skall präglas av mångfald genom att
synliggöra en mängd traditioner, familjebilder och förebilder för barnen.

Förebyggande arbete
Vad är förebyggande arbete?
Det förebyggande arbetet utgår från en aktuell kartläggning av verksamheten och
syftar
till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling. Det kan handla om att göra otrygga platser tryggare, att
organisera
aktiviteter så att de inte ger utrymme för trakasserier och/eller uteslutning om
kartläggningen visar att det finns risk för det.
Nulägesbeskrivning


Det finns platser som är indelade i olika stationer både inne och utanför
gården där barn upplever trygghet.
 Inomhusmiljön är inbjudande med pedagogiska material och stora utrymmen
där barnen upplever trygghet.
 Vi försöker att bemöta alla barn och föräldrar likvärdigt och vara lyhörda för
olika behov och önskemål
Mål
Alla barn skall känna sig trygga på gården.
 Alla barn skall känna sig trygga i förskolan
 Att personalen har ett likvärdigt bemötande mot barn och föräldrar samt är
lyhörda för olika behov och önskemål
 Snabb och säker informationsgång
 Att skaffa oss mer kunskap och vetskap kring olika kulturs högtider som vi
kan stöta på i förskolan
 Att minska antalet barn som samtidigt vistas på gården
Åtgärder
Vi vuxna skall röra oss mer över gården så att vi får överblick över alla platser. Vi gör
en trygghetsplan över utomhusmiljön genom intervjuer och observationer
 Vi gör en trygghetsplan över inomhusmiljön genom interjuver och
rundvandring
 Utemiljön är viktigt och utvecklas ständigt, för att aktivera barnen och
stimulera deras nyfikenhet, samt utveckla deras samspel i leken.
 Personalen gör en kartläggning genom sociogram för att säkerställa ett
likvärdigt bemötande
 Att via samtal och enkätundersökningar följa upp vårt bemötande mot
föräldrar
och barn.
 Ge alla föräldrar möjlighet att känna sig delaktiga, genom informationsblad,
såsom månadsblad och protokoll från föräldramöten och föräldrarådsmöten.
 Vi tar upp akuta saker t.ex. viktig information som rör ett barn, direkt med
berörd personal. Mindre akuta ärenden behandlar vi på lämpligt forum t.ex.
planering, APT, ledningsgrupp eller föräldraråd. OBS! Diskussion bland
personal ang. utredningsblanketten
 Personalen på respektive avdelning säkerställer kommunikation genom att
skriva ett protokoll som sätts in i pärm. Viktig information som berör alla tas
upp på ledningsgruppen.

Förskolan har tillsatt en grupp som aktivt ska lyfta fram olika kulturer, språk och
olikheter som barnen möter i sin vardag.
 Utvärdering skall ske via en anonym enkät till föräldrarna samt olika
diskussioner på föräldramöten.
Handlingsplan vid diskriminering, trakasserier, eller kränkande
Behandling
Upptäcka
I den dagliga verksamheten med barnen ska personalen vara uppmärksammad på om
det
finns barn eller vuxna som utsätter andra barn för någon form av kränkningar. Det är
personalens skyldighet att agera när man upptäcker kränkning, och att säkerställa att
man har möjlighet att upptäcka dem, exempelvis genom rutiner för tillsyn och samtal
med barnen. Vi involverar barnen efter ålder och mognad och vi lyssnar på deras
upplevelser.
Vi ställer också frågor till föräldrarna, både i den dagliga verksamheten och alltid vid
utvecklingssamtalet, syftet är att få reda på vad barnen och föräldrarna upplever som
tryggt respektive otryggt i förskolan.
Varje arbetslag har metoder för detta arbete som de beskriver i avsnitten om
Främjande och förebyggande arbete.
Utreda, analysera och åtgärda
Är det som har hänt en konflikt eller en kränkning? I vardagen förekommer ofta
konflikter som kan ses som en del av barnens sociala utveckling. Då ska vi vuxna
hjälpa
barnen att hitta sätt att lösa konflikterna. Olika förskolor kan använda olika metoder i
det arbetet, det kan du läsa mer om under främjande och förebyggande arbete.
Om vi bedömer att det handlar om kränkande behandling, utifrån personalens eller de
inblandades upplevelser, går vi vidare enligt följande:
Utredning av en kränkning:
 Stöd den som blivit kränkt.
 Ta reda på vad som hänt genom samtal med både den som kränkts och den
som utfört kränkningen. Markera att beteendet inte accepteras.
 Lyssna aktivt och empatiskt.
 Undvik motbeskyllningar.
 Är det annan personal än ansvarig avdelningspersonal som uppmärksammat
kränkningen tar man kontakt med berörd personal och informerar om vad som
inträffat.
 Föräldrarna till berörda barn informeras.
 Åtgärd beslutas och genomförs. Åtgärder kan behövas på individ, grupp eller
organisationsnivå.
 Händelsen dokumenteras för arbetslagets räkning.
 Allvarlig kränkning eller upprepade kränkningar:
1. Utredning av händelsen görs enligt blanketten för utredning om kränkande
handling. Om personal eller annan vuxen utför kränkningen kontaktas
alltid verksamhetschefen.
Ansvar - den som uppmärksammat händelsen eller barnets ansvarspedagog
genomför detta.
2. Information till berörda föräldrar. Underskrift att föräldrarna tagit del av
informationen. Viktigt att båda föräldrarna skriver under om de har gemensam
vårdnad men ej är sammanboende. Verksamhetschefen informeras.
Ansvar – barnets ansvarspedagog
3. Uppföljning enligt blanketten för uppföljning av kränkande handling.
Ansvar – barnets ansvarspedagog’

4. Om ovanstående åtgärder ej är tillräckliga ansvarar verksamhetschefen för att
samtal inleds
med berörda föräldrar.
5. Åtgärdsprogram upprättas enligt rutinerna för detta.
Ansvar - specialpedagog och ansvarspedagog
6. Uppföljning av åtgärdsprogram.
Ansvar - specialpedagog, ansvarspedagog och verksamhetschefen
Kränkningar från personal gentemot barn
 Var rak genom att säga till och reagera på ett sätt som man kommit överens
om i arbetslaget. Om en situation inträffar kan exempelvis lösningen vara att
ta den vuxne åt sidan och fråga hur den tänkte. Det är viktigt att lyssna in
situationen.
 För aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då det finns barn närvarande.
 Vid kränkningar vuxen - barn skall alltid rektor kontaktas, som i sin tur vidtar
lämpliga åtgärder och kontaktar föräldrar.
 Verksamhetschefen kan vid behov vända sig vidare till förvaltningschefen
(Barn- och utbildningsförvaltningen).
 Förskolans åtgärder skall dokumenteras.
 Om det finns misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd,
hjälp eller skydd är personalen skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.
Ansvarig verksamhetschef undertecknar anmälan.
Uppföljning och utvärdering
Personalen ska kontinuerligt göra en uppföljning och utvärdering av åtgärder som
gjorts.
Rektor, eller eventuell specialpedagog kan delta. Det är viktigt att stämma av med
berörda föräldrar. Bestäm alltid ett datum för uppföljning i fall av kränkande
behandling.
För att följa upp och utvärdera åtgärder som gjorts har personalen till sin hjälp följande
frågeställningar:
Beskrivning
 Varför blev det som det blev?
 Vilka åtgärder har vi satt in?
 Vad har vi hittills genomfört?
 Hur har det gått?
Analys
 Vad har vi satt upp för mål?
 Var det någonting som inte fungerade?
Utvärdering



Ska vi fortsätta med våra insatser?
Har vi gjort det vi skrev i handlingsprogrammet?

Reflektion
 Behöver vi förändra eller komplettera våra insatser?
 Vilka slutsatser kan vi dra av det vi gjort?
 Vad har vi lärt oss?
 Har vi vårt bemötande av barnet/förälder påverkats av det som hänt
Dokumentation
Samtliga åtgärder ska dokumenteras, följas upp och utvärderas. Dokumentationen
sparas i en inlåst pärm på förskolan under läsåret. Inget material

rörande enskilt barn får lämnas ut.
Har pedagogen ensamt ansvar för att utreda en händelse är det denna som följer upp
hur de nya åtgärderna fungerar och dokumenterar insatserna. Har ärendet lyfts till
ansvarig verksamhetschef ansvarar denna för dokumentation, uppföljning och
utvärdering.
6.Utvärdering och upprättande av ny plan för nästa år.
Denna likabehandlingsplan ska utvärderas och omarbetas i samband med
kvalitetsredovisningen 2015. Verksamhetschefen ansvarar för att arbetet påbörjas och
slutförs.
Definitioner och begrepp
Kränkningar kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Gemensamt för alla kränkningar är att de strider mot principen om alla
människors lika värde.
De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
funktionshinder och ålder.
Diskriminering används som begrepp i fall där institutioner genom strukturer och
arbetssätt missgynnar någon och det har samband med diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering förutsätter därför ett visst mått av makt och därför kan inte elever/barn
diskriminera varandra..
Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och
som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså
diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn, eller barn emellan.
Kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett
barns värdighet.
Mobbning: En upprepad handling när någon eller några medvetet och med avsikt
tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.
Ur Skolverkets allmänna råd
Konflikt: Ordet betyder ursprungligen sammanstöta, råka i strid, kämpa. Generellt
handlar konflikter om att två eller flera eftersträvar samma resurser (leksaker,
bekräftelse, inflytande). Parterna i en konflikt ser varandra som jämbördiga. Konflikter
upplevs ofta som ansträngande av inblandade och omgivningen. Konflikter kan
utvecklas till mobbning eller kränkningar men de kan också bli konstruktiva och
skapande om de hanteras rätt.
Konflikter kan hanteras genom att de inblandade ändrar uppfattning om alternativen,
hittar nya alternativ eller lägger konflikten åt sidan.
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Tillsyn förskolan Äventyret
Förslag till beslut
1. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Äventyret godkänns.
2. Utbildningsnämnden anmärker förskolan Äventyret att arbeta
strukturerat med barn med annat modersmål än svenska, i enlighet med
skollagens 8 kap. 10 §.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av förskolan Äventyret. Enligt
skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor vars
huvudman kommunen godkänt.
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydlig struktur på rutiner och arbetssätt.
Utbildningskontoret bedömer att huvudmannen ska se till att förskolan arbetar
strukturerat med barn med annat modersmål än svenska, så att de får utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål i enlighet med skollagens 8 kap.
10 §. Utifrån detta anmärks förskolan inom ramen för tillsyn och
Utbildningskontoret vill vid ordinarie uppföljning av tillsynen se att området
utvecklats ytterligare.

Beslutsunderlag


Tillsynsrapport förskolan Äventyret den 12 februari 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2019

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola för fler
barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och regler som
gäller för förskolan samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Tillsynen genomfördes den 29 november 2018. Från Utbildningskontoret
deltog Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Under dagen intervjuades två
vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant från huvudman
vid olika tidpunkter.
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Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydlig struktur på rutiner och arbetssätt.
Utbildningskontoret ser även ett gott bemötande från pedagogerna i
verksamheten, något som förskolan arbetat medvetet med under en längre tid.
En särskild styrka är en aktiv huvudman som ger förskolechefen förutsättningar
att leda sin inre organisation. Huvudmannen bedöms ge det stöd som behövs
och verkar för en god övergripande struktur utan detaljstyrning.
Utbildningskontoret bedömer att huvudmannen ska se till att förskolan arbetar
strukturerat med barn med annat modersmål än svenska, så att de får utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål i enlighet med skollagens 8 kap.
10 §. Utifrån detta anmärks förskolan inom ramen för tillsyn och
Utbildningskontoret vill vid ordinarie uppföljning av tillsyn se att området
utvecklats ytterligare.

Barnperspektiv
Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa. En tillsyn bidrar
till en trygg miljö för fler barn och ger förutsättningar för en likvärdig förskola.

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Bilagor
1. Tillsynsrapport förskolan Äventyret den 12 februari 2019 med tillhörande
bilagor 1-6
Beslut sänds till
 Förskolan Äventyret
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1

Tillsyn av förskola

1.1

Information om förskolan

Verksamhetens namn:

Förskolan Äventyret
Huvudman Hoppetossa Norra AB, huvudmannens representant Sofia
Zetterström.
Adress:

Tibble torg 3
196 34 Kungsängen
www.hoppetossa.com/aventyret
Förskolechef:

Augustina Zainuddin
073-231 93 60
tina.zainuddin@hoppetossa.com
Lokaler:

Förskolan har tre avdelningar och en gemensam yta kallad ”torget” som
används av alla avdelningar för aktivitet och måltider. Utöver detta
finns gemensam hall, toaletter/skötrum, mottagningskök, samtalsrum,
personalutrymme samt kontor.
Antal barn: 47

1.2

Tillsynens genomförande

En tillsyn bidrar till trygg miljö, goda resultat och en likvärdig förskola för fler
barn inom Upplands-Bro kommun. Tillsynen utgår från de lagar och regler som
gäller för förskolan samt kommunens tillämpningsföreskrifter.
Tillsynen genomfördes den 29 november 2018. Från Utbildningskontoret
deltog Emilia Kihlstrand och Sara Lauri. Under dagen intervjuades två
vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant från huvudman
vid olika tidpunkter.
Inför tillsynen lämnade förskolan ett skriftligt underlag – Underlag inför tillsyn
av enskild huvudman den 16 november 2018. Underlaget med tillhörande
dokument biläggs denna rapport. Till rapporten biläggs även Upplands-Bro
kommuns mallar för tillsyn.
Förskolan Äventyret har getts möjlighet att lämna kommentarer på denna
rapport och har den 16 januari 2019 inkommit med synpunkter och
dokumentation. Utbildningskontoret har reviderat rapporten utifrån detta samt
genomfört ett kompletterande besök på förskolan den 11 februari 2019.
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2

Intryck och bedömning av verksamheten

Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att
utvecklas och lära i en trygg miljö. Ett allmänt intryck är att förskolan
utvecklats och fått en tydlig struktur på rutiner och arbetssätt.
Utbildningskontoret ser även ett gott bemötande från pedagogerna i
verksamheten, något som förskolan arbetat medvetet med under en längre tid.
En särskild styrka är en aktiv huvudman som ger förskolechefen förutsättningar
att leda sin inre organisation. Huvudmannen bedöms ge det stöd som behövs
och verkar för en god övergripande struktur utan detaljstyrning.
Utbildningskontoret ser att förskolechefen drivit ett lyckat arbete inom
förskolan under den tid hon varit anställd. Hon tog över som chef under en
turbulent tid, då förskolan fått ett föreläggande från Utbildningskontoret. Nu
syns en tydlig förändring i hennes uppdrag där förskolechef, till skillnad från i
början av anställningen, har utrymme att bedriva utvecklingsarbete inom
förskolan.

2.1

Anmärkning

En tillsynsmyndighet får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en
huvudman som enligt skollagen står under dess tillsyn en anmärkning vid
mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten.
Utbildningskontoret bedömer att huvudmannen ska se till att förskolan arbetar
strukturerat med barn med annat modersmål än svenska, så att de får utveckla
både det svenska språket och sitt modersmål i enlighet med skollagens 8 kap.
10 §. Barngrupperna inom förskolan har många olika nationaliteter och
utveckling kring dessa frågor pågår, men behöver prioriteras framöver. Viktiga
faktorer för att förskolan ska uppnå målen med uppdraget kring flerspråkighet
är personalens förhållningssätt och kunskaper. Utbildningskontoret vill vid
ordinarie uppföljning av tillsyn se att området utvecklats ytterligare.
Efter inskickad kompletterande dokumentation (se bilagor) samt besök på
förskolan kring detta ser Utbildningskontorets utredare viss progression i
personalens förhållningssätt, men bedömer att området behöver prioriteras.
Exempelvis observerades aktiviteter i samband med utevistelsen på förskolans
gård. En utesamling fungerade bra, där pedagogerna involverade barnen på ett
positivt sätt och instruerade dem med ett rikt språk. En annan aktivitet var
målning med vattenfärg i snö och på is. Barnen uppskattade aktiviteten, men
den berikade inte barnens språk i den mån som hade kunnat vara möjlig.

2.2

Råd och vägledning

Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, förskolechef, förskollärare och annan
personal i förskolan kan eller bör handla för att uppfylla kraven i
bestämmelserna. Råd och vägledning ger huvudmannen möjlighet att frivilligt
avhjälpa brister.
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Utbildningskontoret ser att förskolan bör fortsätta arbetet med tydlig och
återkommande information till vårdnadshavare. Det är ett viktigt område för
förskolan, dels för att fortsätta den goda utvecklingen kring samverkan med
hemmet samt att olika dokument blir kända av vårdnadshavare. Det handlar
bland annat om förskolans rutiner och krav på att hantera klagomål, kränkande
behandling, stöd och orosanmälan till Socialtjänsten.
Utbildningskontoret ser även att förskolan kan fortsätta tillgängliggöra
utbildningen för alla barn i förskolan. Förskolan kan ytterligare utveckla sitt
arbete kring barn i behov av särskilt stöd i form av förhållningssätt och
strategier. En metod är fortsatt handledning, av exempelvis Resursteamet, för
att utveckla arbetssätt och metoder.

3

Intervjuer

Utbildningskontorets utredare har vid olika tillfällen den 29 november
intervjuat vårdnadshavare, förskollärare, förskolechef samt representant för
huvudmannen. Vid intervjuerna framkommer en bild av en fungerande förskola
utifrån flera perspektiv. Nedan följer ett kort sammandrag av intervjuerna.
De intervjuade vårdnadshavarna lyfter att de känner sig trygga med förskolan,
att personalen är bra och att Tyra-appen fungerar väl som informationskanal
från förskolan. Samverkan i övrigt fungerar också bra enligt vårdnadshavarna,
då förskolechefen är på plats mycket och de vet vart de ska vända sig med
frågor. Vårdnadshavarna känner till att skolan arbetar med natur, experiment
och bokstäver bland annat.
Utbildningskontoret intervjuar en förskollärare, som arbetat vid förskolan i tre
och ett halvt år. Hen beskriver rollen som komplex och att det är ett utmanande
uppdrag. Under intervjun framkommer att hen tycker att förskolan kommit
långt på dessa år och lyfter flera välfungerande rutiner samt ett gott arbete
kring systematiskt kvalitetsarbete, teman och planeringstid. Hen lyfter och
visar förskolans arbete med datalogiskt tänkande och ett experimentrum. Vi går
igenom läroplanens mål och riktlinjer med förskolläraren och får intrycket att
hen har god kännedom om uppdrag och styrdokument.
Förskolechef Augustina Zainuddin har arbetat på förskolan i ett och ett halvt
år. Förskolechefen har haft flera utmaningar under den tiden, men nu uppfattar
Utbildningskontoret en förskolechef som arbetar strukturerat med att kunna
utveckla verksamheten. Det har tidigare funnits utmaningar kring
personalfrågor och samverkan, något som förskolechefen lyfter att hon ser
resultat av prioriteringar kring. Förskolechefen lyfter även att verksamheten
ges goda förutsättningar av huvudman i form av kompetensutveckling och stöd
vid behov.
Huvudmannens representant Sofia Zätterström, lyfter att hon varit mycket i
verksamheten och stöttat förskolechef och personal i det dagliga arbetet.
Numera kan hon ägna tiden åt mer ordinarie huvudmannauppgifter och det
strategiska arbetet. Huvudmannen har en tydlig organisation och
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Utbildningskontoret uppfattar vid intervjun en god kompetens om förskolans
uppdrag och utmaningar.
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3.1

Bilagor

1. Inskickat underlag inför tillsyn 16 november 2018
2. Mall för systematiskt kvalitetsarbete Äventyret
3. Kompletterande dokumentation den 16 januari 2019
4. Mall för tillsynsprotokoll Upplands-Bro kommun
5. Mall för samtal med vårdnadshavare Upplands-Bro kommun
6. Mall för samtal med pedagog/förskollärare Upplands-Bro kommun
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Utbildningskontoret

Förskolan Äventyret
November 2018

Underlag för tillsyn av
enskild huvudman
Senast den 21 november behöver ni skicka in ifyllt underlag till UpplandsBro kommun, gärna via e-post till sara.lauri@upplands-bro.se och
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se.

I skollagens 26 kap. 2 § framgår en definition av tillsyn som lyder:
Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om
åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver
verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.
Enligt skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över:

www.upplands-bro.se

1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt
enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha
rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn
över att bestämmelserna i 6 kap. följs

1. Verksamhetens namn samt huvudman

Tillsynsrapport – förskolan Äventyret.
Huvudman: Hoppetossa Norra AB
2. Adress

Tibble torg 3
196 34 Kungsängen
3. Ansvarig chef inklusive kontaktuppgifter

Förskolechef: Agustina Zainuddin. (Tina)
Tel.nr. 0732-31 93 60
Mailadress: tina.zainuddin@hoppetossa.com
4. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna använts)

Förskolan Äventyret har 3 avdelningar som delas upp till 1 småbarnsavdelning
(1-2 år), 1 mellanbarnsavdelning (2,5-4) och 1 storbarnsavdelning (4-6 år).
Under läsåret 2016/17 genomfördes en ombyggnation av avdelningarna där
varje avdelning fick fler rum att dela upp verksamheten i. Vi har också ett
ateljérum, tt extra rum som barnen kan använda för att dela upp sig i mer
grupper under deras aktiviteter. Förutom dessa ytor har vi även en stort rum
som vi kallar ”torget”. Torget är indelat i 3 mindre ytor som tillhör alla
avdelningar. Dels använder vi torget för att äta under alla måltiderna samt att
barnen kan även ha aktiviteter där. Utöver detta finns gemensam hall,
toaletter/skötrum, mottagningskök, samtalsrum, personalutrymmet och
förskolechefens kontor.
5. Verksamhetens webbadress

www.hoppetossa.com/aventyret
6. Antal barn enligt godkännande

Enligt godkännande rymmer förskolan för 72 barn.
7. Antal barn (inskrivna)

Per den 15 november har vi 47 barn inskrivna på förskolan.
8. Beskriv ålders-och könsfördelningen bland barnen

Storbarnsavdelning har 60% flickor och 40% pojkar.
Mellanbarnsavdelning har 60% flickor och 40 % pojkar.
Småbarnsavdelning har 30% flickor och 70% pojkar.
9. Antal personal

11 pedagoger (9,65 heltider), förskolechef (1 heltid på förskolan) samt
måltidsvärd (1 heltid).
Utöver dessa personer har förskolan 2 föräldralediga pedagoger (varav 1 är
förskollärare) och 1 pedagog heltidstjänstledig för förskollärarstudier.

10. Personalens och förskolechefens utbildning

Av förskolans nuvarande 11 pedagoger + förskolechef så är:
•

3 legitimerade förskollärare (inkluderar förskolechef),

•

9 barnskötare, varav 3 utbildade barnskötare, 1 som har lärarutbildning
från sitt hemland, samt 2 som har annan eftergymnasial utbildning
(floristutbildning samt pågående ekonomistudier),

Måltidsvärdens huvudsakliga arbetsuppgifter är i köket.
11. Beskriv personalens arbetslivserfarenheter

1 person som har långa erfarenheter inom förskolans värld, 3 personer har
arbetat 4 år eller längre inom förskolans värld, 2 personer har arbetat i 3 år
inom förskolan, och 6 personer har arbetat inom förskolans värld under 2 år
eller kortare.
12. Personalens fortbildning

Handledarutbildning, förskolelyftet, TAKK, fördjupning i teckenspråk, ULFkursen, IT-kurs både internt och externt, interna handledningar av förskolechef
samt av Lärarförbundet, handledning av Upplands-Bro kommuns resursteam,
arbetslagsledarutbildning, skolledarutbildning via Lärarförbundet,
brandutbildning, HLR-utbildning, påbörjad rektorsutbildning.
Hoppetossa-dagen, förskollärarnätverk, barnskötarnätverk och
förskolechefsnätverk inom Hoppetossa.
Diverse föreläsningar genom OMEP, Lärarförbundet, SKL
(klagomålshantering), Göran Krok (bemötande samt förskola/hem), mat i
förskolan, hygien i förskolan, etc. Även information via Socialtjänsten i
kommunen om orosanmälan.
13. Öppettider

Förskolan följer kommunens ramtider mellan kl. 06.30-18.30. Förskolans
behov för öppettider just nu är mellan kl. 06.30-17.30.
14. Avgifter i verksamheten

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan, och administreras av
Upplands-Bro kommun. Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut
för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.
15. Kost (Beskriv hur kostverksamheten organiseras)

Förskolan har mottagningskök. Vi har en cateringfirma som skickar mat varje
dag till oss. Cateringen har ett stort kök som lagar maten från grunden.

Mejeriprodukter, frukter och dylikt har vi handlat separat från en leverantör
som kommer varje vecka. Vi har ca upp till 30% ekologiska råvaror. Vi följer
skolverkets regler för god kost i förskolan och har en måltidsvärd som arbetar i
förskolan, under handledning av förskolechef.
16. Barn i behov av särskilt stöd (Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs)

Vi ger möjligheter till alla barn i behov av särskilt stöd. Vi har nu ett barn som
får ett extra stöd i sin utveckling och lärande varje dag. Verksamheten ska
anpassas som mycket som möjligt efter barnens behov för att kunna stödja alla
barn, det vill säga att arbetssättet, miljön och aktiviteterna är anpassad till alla
barn. Förskolan använder kommunens mall från resursteamet för barnen som
behöver pedagogisk kartläggning. Förskolan använder också tjänster och
kurser som resursteamet erbjuder, till exempel handledning, TAKK- och ULFkursen.
17. Barnsäkerhet

Barnskyddsrond genomfördes nu i oktober 2018 och nästa är inplanerad till
mars 2019. Gården kommer att besiktigas under vecka 49. I övrigt följer vårt
proaktiva, kontinuerliga och åtgärdande barnsäkerhetsarbete följande struktur:
•

•

•

Trygg omsorg: Vi tillgodoser barnens trygga omsorg genom att skapa
en trygg anknytning till varje barn. Detta gör vi genom att visa intresse
för barnet och barnets intressen, visa att vi finns där och genom att visa
och förmedla närhet, kärlek och trygghet för barnen. Vi erbjuder hjälp
till barnen vid matsituationer utefter barnen egna förmågor att klara att
ta mat själv eller att dela maten själv exempelvis. Vi erbjuder en vila till
alla barn där de barn som har behov av det kan somna. Vi ser alla
barn och ger dom den kärlek och trygghet som behövs varje dag,
vi tröstar ledsna barn, uppmuntrar och uppmärksammar bra saker, kram
ar barnen,tar emot vid lämning och ger en trygg anknytning till pedagog
er. Vi pedagoger har arbetat aktivt med vårt förhållningssätt och vårt
bemötande gentemot barn och föräldrar. Detta är något vi ofta
utvärderar och samtalar om på våra avdelningsplaneringar, APT mm.
Vi pedagoger strävar efter att ha ett lika förhållningssätt mot barnen för
att vi tillsammans ska bli ett bra och tydligt arbetslag.
Det dagliga säkerhetsarbetet: Vi ser efter att inga trasiga leksaker
finns, inga farliga föremål som barnen kan svälja eller skada sig på, att
utrustningen inne och på gården är hel, att inga vattenpölar finns ute, vi
är/ska vara närvarande för barnen så ingen skadar sig eller blir skadat,
vi ser efter så inga sladdar hänger i vägguttaget, vi räknar barnen ute i
skogen och delar upp oss så vi har bra översyn, vi släpper bara hem
barn med föräldrarna eller om föräldrarna har meddelat oss om
någon annan hämtar barnet. Vi byter blöjor/hjälper till på toaletten med
öppen dörr i så stor utsträckning som möjligt.
Hur personalen involveras i säkerhetsarbetet: Pedagogerna är med i
revideringen av krisplanen, de ska läsa och förstå vad som ska göras i
olika krissituationer. De kan även komma med synpunkter som kan tas

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

upp på APT. Vi tar upp frågor kring arbetsmiljö och säkerhet på varje
APT. Tystnadsplikt och anmälningsplikt är alla mycket väl medvetna
om. Innan man börjar arbeta på Äventyret så behöver man läsa och
skriva under information om både anmälningsplikt och tystnadsplikten.
Vi har en vikariepärm som alla pedagoger vet vart den finns. Det är den
pedagog som tar emot vikarien som ansvarar för att vikarien sätter sig
och läser pärmen och skriver under aktuella papper. Förskolan har en
rutinpärm med förskolans rutiner som pedagogerna tar del av.
Förskolechef håller i introduktionsperiod av ny personal.
Hur barnen involveras i säkerhetsarbetet: Vi
genomför trygghetsrond, barnråd, barnkonsekvensanalys med
barnen. Brandövning med barnen har vi haft under vårterminen 2018
och kommer öva varje termin. Att träna på inrymning med barnen har
vi inte gjort ännu, men kommer göra längre fram.
Hur föräldrar involveras i säkerhetsarbetet: Föräldrarna får
information via förskolebrevet från förskolechefen (via ny-påförskolan-pärmen). Innan inskolningen börjar så har föräldrarna ett
möte med förskolechefen eller avdelningsansvarig där all info ges
inför förskolestarten. Vi diskuterar även säkerhet tillsammans med
föräldrar på föräldramöte.
Rutiner för kontinuerlig utbildning avseende LABC samt
brandskydd: Vartannat år på den årliga Hoppetossa-dagen är det HLR
och vartannat år brandskydd. Börjar en pedagog däremellan sker
individuell utbildning vid behov tex via Dafo och Röda korset. I
introduktionen av ny personal går förskolechefen igenom brandrutinen
på Äventyret. Förskolechef ska gå SBA-utbildning i december.
Rutiner för en säker verksamhet i innemiljön: Vi har genomfört
barnskyddsrond, vi följer 1177 guide om smittorisker. Vi har förskolans
rutinpärm för hur vi arbetar säkert inomhus.
Rutiner för en säker verksamhet i utemiljön: Gårdsrutin finns, och
vi fördjupar kontinuerligt kunskapen kring den under APT. Besiktning
av gård kommer att ske under v. 49.
Rutiner vid längre utflykter: Utflyktsrutiner finns.
Rutiner för att främja social trygghet: Förskolan har en
likabehandlingsplan som följs, som reviderades under 2017 och
kommer revideras igen senare under detta läsår. Förskolan har även haft
arbete kring FN:s barnkonvetion.
Rutiner för inköp avseende säkerhet, miljö och allergi:
Allergigenomlysning är en del av barnskyddsronden, förskolechefen
har precis reviderat egenkontrollen. Checklista för kemikaliesmart
förskola har prioriterats till senare skede.
Rutiner för säker livsmedelshantering: Förskolan har
livsmedelshanteringsrutiner.
Barn med skyddad identitet: Vi har en väl utvecklad
inskrivningsblankett där ansvarig pedagog går igenom skyddade
personuppgifter, allergier, mediciner, tar in tillstånd kopplat till
foto/film etc. från vårdnadshavare. Pedagoger informerar sedan övrig

•

personal samt matleverantör om allergier samt övrig personal om
mediciner.
Rutiner för rapportering och uppföljning av tillbud och skador: Vi
har tre olika typer av rapporter: tillbud/olycka,
diskriminering/kränkande behandling samt klagomål. Medarbetare
fyller i dessa rapporter och säkerställer att åtgärder vidtas i samspråk
med förskolechef. Vid behov tillkallas förskolans krisgrupp, samt att
förskolechef meddelar huvudman. Vi genomlyser sedan dessa rapporter
i vår verksamhetsberättelse.

18. Utemiljö

Förskolan har två gårdar som barnen kan vara ute och uppdelad i olika gårdar.
Gården används oftast i samband med öppning eller stängning. I övrigt gör
många utflykter av barnen och pedagoger som går minst en dag i veckan iväg
till skogen, lekplatser samt grönområden i förskolans närmiljö. Gården
utvecklades under sommaren 2017.
19. Pedagogisk grundsyn (Beskriv verksamhetens pedagogiska kärna)

Förskolan arbetar Reggio Emilia- och montessoriinspirerat.
Hoppetossa Norra AB arbetar utifrån en vision om att vara en drivande kraft
för en jämställd och demokratisk värld. Man menar att utbildningen ska vara
likvärdig för alla, utifrån vilken social miljö man kommer ifrån. Alla barn ska
ha samma möjligheter i livet. Visionen blir verklighet genom reflektionsarbete.
Förskolan har en pedagogisk profil: Matematik, Kultur och
Utomhuspedagogik. Alla medarbetare ska vara säkra på vad förskolan står för
och förskolan genomsyras av en god utbildning där kultur finns som ett socialt
verktyg.
Förskolan arbetar även med 4 pedagogiska kärnvärden som pedagogerna
arbetar i deras vardag med barnen: Trygghet, kunskap, Glädje och Nyfikenhet.
Pedagogerna arbetar och diskuterar aktivt under veckoplaneringen om hur man
arbetar med 4 kärnvärden i vardagsarbete.
20. Styrdokument (Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån styrdokumenten)

Förskolan använder sig av följande styrdokument i verksamheten: Lpfö 98/16,
Årshjul, Hoppetossas vision, Hoppetossas pedagogiska profil, Hoppetossas
kärnvärden, Barnsyn, Grundverksamhet, Verksamhets mål, Verksamhetsplan,
Likabehandlingsplan och Barnkonventionen.
Förskolan använder även Upplands-Bro organisations filosofi – HEP i
vardagsarbete.
Hoppetossa AB har ett digitalt uppslagsverk, så kallat ”Wiki” där alla
förskolechefer kan hämta alla dokument för förskolan. Wiki är ett organiserat
och strukturerat forum och uppdateras kontinuerligt. Wiki är ett bra verktyg
och hjälpmedel för att utföra chefernas arbetsuppgifter.

21. Systematiskt kvalitetsarbete

I vardagsarbete har pedagogerna börjat använda SKA-mall från Skolverket i
arbetsplaneringen på förskolan. Pedagogerna har fått mallen nu under
höstterminen 2018. Pedagogerna reflekterar under deras veckoplanering och
utvärderar i slutet av terminen. Förskolechefen tar även upp reflektion och
diskussionen av SKA-arbetet under APT.
Förskolan använder ett dokument: Verksamhetsberättelse som man skriver i
slutet av varje läsår om hur har arbetet gått under hela läsåret och vad finns det
för utvecklingsområde som ska ta med till nästa läsår. Förskolan har även
delårsrapportdokument som används efter halva läsåret som beskriver hur
nuläge om verksamheten är. Läsåret planeras övergripande i
Verksamhetsplanen.
På huvudmannanivå består det systematiska kvalitetsarbetet av månadsmöten
mellan Skolchef/VD och förskolechef, gemensamma månadsmöten enligt
årshjul och förskolechefsnätverk med alla förskolechefer samt en intern
verksamhetsanalys per år. Under 2017 hade Äventyret två interna
verksamhetsanalyser.
22. Klagomålshantering

Förskolans har en rutin där alla klagomål ska vara skriftlig. Pedagogerna har i
första hand kontakten med vårdnadshavare. Sedan går man vidare till
förskolechef. Vårdnadshavare kan hämta blanketten själva från pärmen som
finns i förskolans hall. Pärmen ska finnas där till föräldrarna. Klagomåls
rapporten ska lämnas till pedagogerna som sedan går man vidare till
förskolechefen.
Efter det går man vidare till huvudman – Hoppetossa Norra AB.
23. Plan mot kränkande behandling/Likabehandlingsplan

Förskolan reviderar dokumenten en gång per år. Förskolechefen och
pedagogerna arbetar tillsammans med revideringen under APT. Förskolan
utvärderar även arbetet en gång per år.
24. Samverkan med föräldrar

Förskolan har haft tidigare både föräldramöte och föräldraråd på olika tillfälle.
Men det har varit så få deltagare från föräldrarna. Det här läsåret har
förskolechefen ändrat att man har båda möten på en och samma dag. Möten
erbjuds till föräldrarna en gång per termin. Utöver detta firar man traditioner
gemensamt, såsom Lucia och sommarfest, samt att man erbjuder ett
utvecklingssamtal per termin. Förskolan har en app (Tyra) där föräldrarna
dagligen får inlägg om vad man har gjort på förskolan. Förskolan har arbetat
mycket aktivt med att den dagliga dialogen mellan föräldrar och pedagoger ska
vara bra.

25. Utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)

Alla personal har belastningsregister. Dokumenten sparas både digitalt och i
pappersform som finns på förskolan. Detta gäller både vikarier och ordinarie
personal.
26. Övriga upplysningar

Tidigare har förskolan fått frågan av kommunen kopplat till språkkunskaper
hos personalen. En av förskolans pedagoger går på SAS grund vid sidan av
arbetet, och till våren planerar hon att påbörja barnskötarutbildning. Övriga
pedagoger bedömer vi goda kunskaper i det svenska språket eller har svenska
som modersmål.
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Svar till förslag till beslut
Bakgrund
Den 29 november 2018 har Upplands-Bro kommun gjort en tillsynsinspektion av förskolan
Äventyret. Förslag till beslut har inkommit den 20 december 2018. Hoppetossa vill förtydliga
det arbetet som förskolan gör för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet
att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i enlighet med skollagen 8 kap
10§.
Plan för flerspråkighet
Förskolan har en plan för flerspråkighet. Se bilaga 1.
Språksamtal och språkkartläggning
Efter varje inskolning organiserar förskolan samtal mellan vårdnadshavare och pedagoger.
Barn med annat modersmål än svenska erbjuds då språksamtal och språkkartläggning för att
ta fram en individuell strategi för barnets språkutveckling (se bilaga 2 för exempel). På så
sätt får pedagoger en bild av vilka språk barnet pratar och i vilka sammanhang språken
används, samt vilka är vårdnadshavares önskemål för att barnet ska utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål. Vi ber också vårdnadshavare att hjälpa oss genom att
skriva visa enkla ord fonetiskt.
Det svenska språket
Alla barn som går i förskolan utvecklar det svenska språket. Det svenska språket talas hela
dagen. Förskolan arbetar med det skrivna språket samt det verbala språket utifrån läroplan
för förskolan LPFÖ 98 rev 2016.
För att stärka kommunikationen använder pedagoger bilder samt TAKK. Detta arbetssätt är
särskilt viktigt för barn som inte talar svenska hemma.
Annat modersmål är svenska
Förskolan ser barnen med annat modersmål än svenska som en tillgång för alla barn. Genom
att arbeta med flerspråkighet kan förskolan uppfylla andra mål i läroplanen som till exempel
uppdraget om att stärka barnens förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en
kulturell mångfald.
• Alla barn med annat modersmål än svenska välkomnas i hallen med uppställda orden
”välkomna” eller ”hej”,
• Barnen sjunger på andra språk vid samling,
• Vid olika tema inkluderar pedagoger olika språk. Till exempel när avdelningen
Humlan hade djur fick barnen benämna djur på sitt språk,
• Vi läser böcker på andra språk,
• Vi använder digitala media för att lyssna på sagor och titta på filmer som till exempel
Youtube och ur.se,
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•
•
•
•

Ord på olika språk är uppsatta i förskolan,
Vi har gjort och uppsatt språkträd med barnen,
På barnens vardag har barnen tillgång till deras modersmål genom personal som
pratar samma modersmål,
Se bifogade bilder på nästa sida för exempel.

Kompetens och kompetensutveckling bland personal
• Två pedagoger har gått på kurs ”flerspråkighet i förskolan” vid Uppsala universitet
och delat sina kunskaper med andra pedagoger, t.ex. under APT eller planering.
• Under augustis APT har temat flerspråkighet lyfts upp. Förskolechefen använde
skolverkets publikation ”Flera språk i förskolan” samt utdrag från litteratur för att
arbeta med temat.
• Två förskollärare har medverkat till en nätverk träff på huvudmannivå angående
flerspråkighet.
• Förskolan har för mål att alla pedagoger ska utbildas i TAKK. Under 2018 har sex ur
personalen genomgått utbildningen. Tvår ur personalen planeras gå på kursen under
våren 2019.
Utifrån de ovan redovisade uppgifter bedömer huvudmannen att barn med annat
modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla det svenska språket och sitt modersmål i
enlighet med skollagen 8 kap 10 §. Naturligtvis utvecklas och förbättras arbetet kontinuerligt
inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
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Bifogade bilder som exempel:

Plan för flerspråkighet
Förskola: Äventyret
Läsår: __________2018-2019____________
Uppdaterat: ___20180901______________
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Förord
Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.
Språk och lärande hänger oupplösligt samman, liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska
lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, samt att ta tillvara barnets nyfikenhet
och intresse för språk och skrift.
Förskolan är en svenskspråkig verksamhet med flerspråkighet på individnivå. Vi ska beakta att vi
möter barn och vårdnadshavare med olika språk, kulturell bakgrund, normer och värderingar. Vi ska
se detta som en möjlighet och stor tillgång att lära om varandra och utgå från det gemensamma
förhållningssättet att vi alla har lika samma värde.
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Teoretisk bakgrund
För att aktivera redan tillägnad kunskap och bättre ta till sig ny kunskap om världen kan det vara
lättare att göra detta på det språk man behärskar bäst, ofta modersmålet (Flerspråkighet i förskolan
– ett referens- och metodmaterial av Benckert, Håland & Wallin, sida 22)
Det handlar om att skapa förförståelse och aktivera redan erövrad kunskap i arbetet med barnen, för
att barnet sedan ska lära sig ny kunskap men också mer språk. Att bevara och utveckla sitt första
språk innebär möjligheter att tala med familj och släkt, men också att självkänslan förstärks. Det är
dock lika viktigt att ens andraspråk utvecklas parallellt som sitt förstaspråk.

Modersmål

Kunskap
om världen
Litteracitet
Svenska
som
andraspråk
/ svenska

I figuren ovan illustrerar Axelsson (2000) både modersmål och det svenska språket i språk- och
kunskapsutvecklingen. När dem båda språken finns med (L1=modersmål, L2=sitt andra språk), kan
dem båda språken förstärka helheten i barnets utveckling. Viktigt i denna aspekt är att det även sker i
meningsfulla sammanhang.
Litteracitet, som är ett vidgat begrepp utifrån språkutveckling, innebär ett bredare perspektiv än
läsning och skrivning. Till begreppet är det viktigt att få till delar som bilder, tecken, tal och
berättande för barnets utveckling och kunskaper om världen.

Enbart för internt bruk
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Interkulturellt förhållningssätt
Att arbeta i förskolan innebär ständiga möten, både vad gälla mellan pedagoger, barn och
vårdnadshavare. Vikten av att se alla språk och kulturella perspektiv som viktiga är det perspektiv
som just interkulturellt förhållningssätt präglar. Att skapa en interkulturell verksamhet innebär att
skapa miljöer och möten där olika meningar och åsikter är accepterade, att dem genomsyrar
verksamheten.

Mångkulturell vs. Interkulturell
Mångkulturell och interkulturell har olika innebörd och ska inte förknippas som samma begrepp.
Mångkulturell betecknar ett tillstånd, till exempel att förskolan har många barn med olika kulturella
bakgrunder. Interkulturell står för en process, där samverkan präglas mellan dem olika kulturerna för
att skapa möjligheter till förståelse och ömsesidig respekt mellan varandra.
För att nå målen med ett interkulturellt förhållningssätt kan man i sin planering utgå från denna figur
nedan (framtagen av Vantörs språkprogram):

Låta olika åsikter
och synpunkter
berika varandra
Språklig och
kulturell mångfald
är utgångspunkt i
arbetet

Olikheter ses som
en tillgång

Visa ömsesidig
respekt och
nyfikenhet - våga
mötas!

Interkulturellt
förhållningssätt

Vårdnadshavarnas
kunskaper och
erfarenheter tas
tillvaras

Utgå från barnens
kunskaper och
erfarenheter
Barnen möts av
positiva attityder
till sitt språk och
sin kultur

Enbart för internt bruk

Text, bilder och
material som
speglar olika
kulturer och
miljöer används

5

Hoppetossa
– En drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!
www.hoppetossa.com

Man kan även använda sig av nedan följande punkter som ett diskussionsunderlag i arbetslaget för
att skaffa sig rätt kunskap om barnets bakgrund. Frågorna behöver hållas vid liv och kräver tid för
reflektion och uppföljning för att kunna ge barnen rätt stöd utifrån förskolans läroplan. Som pedagog
och arbetslag kan man därför reflektera och få förståelse kring följande punkter:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Inse att barnet bär med sig kunskaper och erfarenheter utifrån det sociala och kulturella
sammanhang som barnet vuxit upp i
Se varje barn som en individ
Lära av barnet och barnets vårdnadshavares kultur
Inse att samspel bygger på givande och tagande – lär av varandra
Visa ömsesidig respekt
Visa tilltro, intresse och nyfikenhet
Synliggör likheter och olikheter
Utgå från vad barnet har med sig i ”ryggsäcken”, vad är självklart för barnet
Arbeta för att stärka en positiv självbild

Nedanstående checklista kan användas som uppföljning för reflektionsarbetet:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pedagogerna har kunskap om barnets bakgrund
Pedagogerna tar hänsyn till vårdnadshavarnas synpunkter
Barnen och vårdnadshavarna möts av positiva attityder till sitt språk och kultur
Förskolemiljön återspeglar barnets kulturella bakgrund
Flerspråkiga pedagoger finns anställda på förskolan samt talar sitt modersmål med barnen
De flerspråkiga pedagogerna utvecklar material på sitt språk (böcker, spel, sångkort, sagor
etc.)
Barnen uppmuntras att tala sitt modersmål
Det finns böcker på barnens olika språk
Tolk finns tillgänglig vid behov vid ex. utvecklingssamtal
Pedagog ska alltid ha ett språksamtal med vårdnadshavare inom det första året barnet börjat
på förskolan
Barnen uppmuntras att delta i många aktiviteter som uppmuntrar interaktion med andra
Barnen ges stort talutrymme och får prova sina språk
Barnet ges språkliga utmaningar
Barnet möter innehåll och språk från det konkreta till det abstrakta
Pedagogerna ska ge barnen möjlighet till förförståelse
Pedagogerna har samma förväntningar för de flerspråkiga barnen som för dem enspråkiga

Enbart för internt bruk
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Språkutvecklande arbetssätt
Förskolan ska ge möjlighet för varje barn att låta dem vistas i en miljö som omges av ett rikt och
nyanserat språk, att få höra många olika begrepp och samtal i olika situationer och att barnen själva
får möjlighet att formulera sina tankar, önskningar och behov.
Barnet tar till sig språket i meningsfulla och begripliga sammanhang. Genom att namnge det som
sker och begrepp som barnen möter i sin omgivning i exempelvis matsal och hall skapas möjligheten
för att berika sitt ordförråd. Pedagogerna behöver ta tillvara på vardagens alla situationer och göra
dem lärande och stimulerande, men även se förskolans roll och särskilda ansvar i att planera och
organisera den språkutvecklande miljön. Att inflödet är rikligt (=att barnet får höra språket) och att
utflödet är rikligt (=att barnet får möjlighet att använda sina språkliga kunskaper) är grunden för att
språken kommer att utvecklas. En viktig aspekt i det hela också är att språket måste vara begripligt,
mångsidigt och lustfullt.

Samarbete mellan vårdnadshavare och förskola
Alla vårdnadshavare har ansvar för sitt bans utveckling och fostran där förskolan ska ses som ett
komplement till hemmet genom att varje barn ska få dem bästa förutsättningar för att utvecklas rikt
och mångsidigt (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16). Därför är det av stor vikt att förskola och
hemmen samarbetar kring dem barn som går på förskolan. Dem tillfällen förskolan erbjuder till
samverkan kring utveckling är:
o
o
o
o
o

Språksamtal. Ska ske någon gång under barnets första år på förskolan
Språkkartläggning. Sker efter att språksamtal har gjorts
Föräldramöte en gång per termin
Utvecklingssamtal en gång per termin
Hur samarbeta – hur kan familjerna ta med sig kultur till förskolan

Arbetslaget skall:
”Samarbeta med hemmen när det gäller barnets fostran och med föräldrarna diskutera regler och
förhållningssätt i förskolan” (Lpfö 98/16, sida8)
”Ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion till förskolan”
(Lpfö 98/16, sida 11)
”Föra fortlöpande samtal med barnets föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och
utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal” (Lpfö 98/16, sida 11)

Enbart för internt bruk
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Arbete på vår förskola
Varje förskola är unik och man ska utgå från nedan frågor som ska ligga som grund till denna plan.
o Hur ser avdelningarna ut?
• Förskolan består av 48 antal barn fördelat på 3 avdelningar. Trollsländan är vår
storbarnsavdelning och har 17 barn, Myran är vår mellanavdelning och har 13 barn,
Humlan är vår småbarnsavdelning och har 18 barn.
o Hur många barn har ett annat modersmål?
• Totalt har vi 22 antal olika språk på förskolan bland våra barn.
Dessa språk talas:
▪ Grekiska
▪ Arabiska
▪ Spanska
▪ Ryska
▪ Urdu
▪ Persiska
▪ Singalesiska
▪
Somaliska
▪ Lettiska
▪ Mongoliska
▪
Kurdiska
▪ Turkiska
▪ Punjabi
▪ Rumänska
▪ Engelska
▪ Tigrinska
▪ Svenska
▪ Mandarin
▪ Thailändska
▪ Sorani
▪ Hindi
▪
o Bland pedagogerna talas:
▪ Tyska
▪ Svenska
▪ Rumänska
▪ Ryska
▪ Arabiska
▪ Litauiska
▪ Engelska
▪ Finska
▪ Spanska
▪ Nyanja
▪ Burundi
▪ Indonesiska

Enbart för internt bruk
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o

o

o
o

o

o

o

Vilka resurser har förskolan idag i verksamheten, tex finns det pedagoger som pratar
främmande språk?
▪ Ja, det finns pedagoger som pratar andra språk än svenska. Övriga resurser
kan man se som böcker och material på förskolan. Arbetssätt genom
samarbete mellan hemmen samt arbete kring Plan för flerspråkighet, samt
språkkartläggning och språksamtal.
Finns det övriga resurser, tex närliggande föreningar och bibliotek, som kan vara
behjälpliga i detta avseende?
▪ Bibliotek.
Finns det vårdnadshavare som är intresserade av att hjälpa till inom detta område?
▪ Vi erbjuder och frågar alltid efter delaktighet.
Struktur för förskolan gällande både språk och kulturell identitet
▪ Sånger, böcker, sagofilmer, samlingar, dokumentation på väggar,
förhållningssätt gentemot varandra.
Hur ska barnet utveckla det svenska språket?
▪ Pedagogers förhållningssätt, benämna det man ser och gör, sång, samling,
sagostund, matsituation, upprepa, vara närvarande i barnens lek, påvisa
begrepp, spel, lekar, utgå från ett språkutvecklande arbetssätt, samarbete
med hem m.m.
Hur ska barnet utveckla sitt eget språk och sin egen kultur?
▪ Visa upp ord i verksamheten på dem olika språk vi har på förskolan, böcker,
musik, sånger, språksamtal, samarbete med vårdnadshavare, ljudböcker,
lekar, Lärplatta, projekt, temainriktat arbetssätt, interaktion med andra barn,
TAKK (tecken som stöd till det talade språket) m.m.
Hur inkluderas övriga barn i denna del av verksamheten?
▪ Detta arbetssätt ska alla barn inkluderas inom, oavsett om man har svenska
som modersmål eller om man har ett annat första språk.

Dokument, som vi utöver detta dokument förhåller oss till, är språksamtal och språkkartläggning som
pedagog och vårdnadshavare tillsammans går igenom för varje enskilt barn med annat modersmål än
svenska.

Enbart för internt bruk
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Datum:
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Utveckling och lärande
Det är tydligt för barn och föräldrar vilka mål verksamheten har.

Barnen ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer.

Verksamheten arbetar för att barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga
och kroppsuppfattning.

Verksamheten arbetar för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap samt sin förmåga att urskilja teknik i
vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt
modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet.

Barnen ges det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Grundläggande värden
Verksamheten arbetar medvetet med att motverka traditionella könsmönster.

Verksamheten arbetar medvetet för att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera
enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt
ta ansvar för gemensamma regler.

Trygghet och en god miljö
Verksamheten arbetar medvetet för att barnens trygghet och säkerhet
tillgodoses.

Barngruppernas storlek och sammansättning har anpassats så att omsorgen och det
pedagogiska uppdraget tillgodoses.

Särskilt stöd
Alla barn som är i behov av särskilt stöd får ett tillräckligt stöd.

Barns och föräldrars inflytande
Verksamheten tar hänsyn till barnens inställning i olika frågor som rör dem och ger
dem möjlighet att, utifrån sin ålder och mognad, uttrycka sina åsikter.

Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter vid
utformningen av verksamheten.

Det finns forum för föräldrainflytande.

Föräldrarna erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år.

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering,
uppföljning och utveckling av utbildningen.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inriktas mot de mål som finns för
utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter.

Huvudmannen dokumenterar det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare och övrig personal.

Det vidtas åtgärder om det upptäcks att det finns brister i verksamheten.

Personal
Pedagogiskt ledarskap och organisation

Förskolechefen leder och samordnar det pedagogiska arbetet.

Det är tydligt när och till vem förskolechefen eventuellt har överlåtit enskilda
ledningsuppgifter eller beslutsbefogenheter.

Bestämmelserna om registerkontroll av personal följs.

Förskolechefen ser till att personalen arbetar utifrån nationella styrdokument.

Förskollärarna leder den pedagogiska verksamheten i enlighet med målen i läroplanen.

Förskollärarna har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalen.

Personalkompetens

Förskolechefen har pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

I verksamheten används personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens
utveckling och lärande främjas.

Huvudmannen och förskolechefen ser till att personalen får möjlighet till
kompetensutveckling.

Övergripande krav på verksamheten
Verksamheten uppfyller styrdokumentens krav gällande lokalernas utformning och
säkerhet, både avseende inne- och utemiljön.

Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter.

Det finns samarbetsformer mellan förskolor, förskoleklasser, skolor och fritidshem i
kommunen vilket bidrar till att ge barnen kontinuitet och underlättar övergångar.

Utbildningskontoret
DATUM:

Tillsyn fristående. Samtal med vårdnadshavare
Namn
Barn på avdelning
Allmänna synpunkterpå förskolan
Hur arbetar förskolan utifrån läroplan och med kvalitetsarbete
Allmänt:
Trygghet:
Bemötande:
Språkligoch kommunikativutveckling:
Systematisktkvalitetsarbete:
Systematiskt kvalitetsarbete
Vad kännerdu till om hur förskolanarbetarmedbarn i behovav stöd?
… mot diskriminering?
… kränkandebehandling?
… anmälningspliktenlig socialtjänstlagen?

Hur skulle du beskrivasamverkanmellan förskola och hem?
Öppettider,vilken information har förskolanlämnattill dig om dessa?
Klagomålsrutiner,vilken information har förskolanlämnattill dig som
förälder?
Hur uppleverdu barnsäkerheten
på förskolan?
Förskolanoch tystnadsplikt/sekretess?

Övrigt?

www.upplands -bro.se

Utbildningskontoret
DATUM

Tillsyn fristående. Samtal med pedagog/förskollärare.
Berättaom din roll som förskolläraregenerellt.

Berättaom din roll som förskollärarepå ……………… förskola.

Läroplanens mål och riktlinjer
Normeroch värden.
Utveckling och lärande.
o Språk- och kommunikationsutveckling.
o Matematiskutveckling.
o Naturvetenskapoch teknik.
o Motorisk utveckling.
Barnsinflytande.
Förskolaoch hem.

Uppföljning, utvärdering och utveckling.
Hur gör du när du planeraren aktivitet?
Hur arbetardu medsystematisktkvalitetsarbetei din förskollärarroll?
Hur arbetardu somförskolläraremed barni behovav särskilt stöd?
Övergångtill förskoleklass?

Övrigt:

www.upplands -bro.se

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-07

UN 19/0177

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Upphörande av rätt till bidrag - I ur och skur
Korpungarna
Förslag till beslut
Rätt till bidrag för den pedagogiska omsorgen I ur och skur Korpungarna, som
drivs av Anneli Karlsson, upphör den 28 februari 2019.

Sammanfattning
Annelie Karlsson som driver den pedagogiska omsorgen I ur och skur
Korpungarna har informerat Utbildningskontoret om att hon lägger ner sin
verksamhet den 28 februari 2019. Hennes rätt till bidrag upphör när
verksamheten avslutas.

Beslutsunderlag


Information från Annelie Karlsson den 1 februari 2019



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019

Ärendet
Annelie Karlsson driver den pedagogiska omsorgen I ur och skur Korpungarna
i enskild regi.
Utbildningskontoret har den 1 februari fått information från Annelie Karlsson
att hon avslutar sin verksamhet den 28 februari 2019 på grund av privata skäl.
Hennes rätt till bidrag upphör när verksamheten avslutas.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till beslut är utarbetat med hänsyn till barnens bästa.

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

2019-02-07

UN 19/0177

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Stabschef

Beslut sänds till
 Annelie Karlsson, Korpstigen 16, 19731 Bro

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2019-02-07

UN 18/0189

1 (2)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Förlängt tillfälligt tillägg av godkännande för
Säbyholms förskolor AB
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar om ett förlängt tillfälligt tillägg av godkännande
för Säbyholms förskolor AB till och med utgången av januari 2021.

Sammanfattning
Säbyholms förskolor AB ansöker om en förlängning av sitt tillfälliga
godkännande (den 5 maj 2015 UN § 42) om att bedriva förskoleverksamhet i
en paviljong. Utbildningskontoret bedömer att det tillfälliga godkännandet kan
gälla till och med utgången av januari 2021.

Beslutsunderlag


Tillfälligt tillägg av godkännande för Säbyholms förskolor AB, UN §
42 den 5 maj 2015



Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 15 november
2018



Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2019

Ärendet
Säbyholms förskolor AB fick den 21 oktober 2014 (UN § 64) godkännande om
arr bedriva en fristående förskola i området Säbyholm utanför Bro. Den 5 maj
2015 (UN § 42) beviljades Säbyholms förskolor AB att bedriva
förskoleverksamhet i tillfälliga lokaler, en paviljong anpassad för max 23 barn.
Säbyholms förskolor AB ansöker nu om en förlängning av sitt tillfälliga
godkännande.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förskolan ska framöver bedrivas i befintliga lokaler som ska renoveras – det
före detta Naturbruksgymnasiet, men på grund av förseningar av detaljplanen
för området kring förskolan har detta försenats. Utbildningskontoret bedömer
att det tillfälliga godkännandet kan gälla till och med utgången av januari 2021.

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

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

2019-02-07

UN 18/0189

Utbildningskontoret

Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
Utbildningschef

Bilagor
1. Ansökan om förlängning av tillfälligt godkännande den 15 november 2018.

Beslut sänds till
 Jonas Broman

2 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE

Jesper Sjögren
Stabschef
Utbildningskontoret
+46 08-581 692 76
jesper.sjogren@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2019-02-13

UN 19/0002

1 (1)

Er beteckning

Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
Utbildningskontorets förslag till verksamhetsberättelse för 2018 godkänns av
Utbildningsnämnden utifrån sitt ansvarsområde sedan 1 januari 2019 och
överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Utbildningskontoret har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2018 i
enlighet med Kommunledningskontorets anvisningar.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2019

Ärendet
I förslaget till verksamhetsberättelse beskrivs hur de olika verksamheterna inom
Utbildningsnämndens verksamhetsområde strävar efter att nå så stor
måluppfyllelse som möjligt för alla barn och ungdomar.

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till beslut är framtaget med hänsyn till barnens bästa

Kaj Söder

Jesper Sjögren

Utbildningschef

Stabschef

Bilagor
1. Förslag till verksamhetsberättelse 2018
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen

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

Verksamhetsberättelse år
2018
Utbildningsnämnden
Tertial 3 2018
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Barnomsorg på obekväm arbetstid, startade på försök 1 mars 2017 på Förskolan
Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april 2018 att permanenta verksamheten.
Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 följdes upp under hösten. På flera av
Skolutvecklingsprogrammets områden har viktiga insatser gjorts som ger resultat, ett
gott exempel är de insatser som gjorts på området Digital förmåga på alla nivåer. På
några områden är dock behovet av fortsatt arbete fortfarande stort. Inte minst gäller det
områdena trygghet, inflytande och delaktighet samt kompetensförsörjning.
En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som har byggts ut med
två avdelningar.
Lovskola har genomförts för elever i åk 8 och 9.
Förskoleklass blev organisatorisk från höstterminen 2018.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9
rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och
kommunens kostenhet.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 1000 personer.

1.3 Verksamheten i siffror
2018

2017

2016

Nämndens nettokostnader

770 223

714 074

669 637

Nämndens budgetavvikelse

-16 051

-10 867

-6 913

1 096

1 062

993

913

892

849

Antal månadsavlönade personer
Varav antal tillsvidareanställda personer
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1.3.1 Volymer
Volymer
Barn i pedagogisk omsorg

2018

2017

2016

51

48

41

?

78

77

Upplands-Brobarn i förskolor

1 884

1 772

1 679

Upplands-Broelever I grundskolor 6-15 år

3 863

3 665

3 537

Upplands-Brobarn i fritidshem

1 502

1 489

1 429

Upplands-Broelever i gymnasieskolor

987

951

927

Elever på UBG fr. andra kommuner

477

440

420

Familjer som besöker öppna förskolan

1.4 Viktiga händelser under året
Bra elevresultaten
Resultaten i grundskolan är fortsatt bra. I åk 9 är det genomsnittliga meritvärdet det
bästa någonsin i Upplands-Bro kommun.
I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på
plats 42 i riket när resultaten i åk 9 vägts samman, vilket får anses som bra. Högsta
prioritet i grundskolan är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans
nationella program.
Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.
Förskoleklassen obligatorisk
Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blivit obligatorisk.
Obligatorisk lovskola
Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i
åk 8 och 9. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och med att det nu blivit
obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, har lovskola bedrivits i betydligt större
omfattning. Detta har medfört extra kostnader, ca 600 tkr för 2018. Kommunerna får ett
generellt statsbidrag för detta, som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får
Upplands-Bro ca 160 tkr för 2018, vilket alltså inte täckte de faktiska kostnaderna.
Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9
Från läsåret 2018/2019 blev det obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9.
Larm och säkerhet
Med en allt mer otrygg omvärld har arbetet fortsatt med säkerhetsåtgärder och utrusta
våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjades under våren 2018 ett
försök med trygghetslarm på några förskolor och skolor.
Modernisering av lokaler
Arbetet med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov
som finns har fortsatt under året.
Diggit-projektet i förskolan
Under våren 2018 startade projektet Diggit som syftar till att göra förskolans
undervisning mer tillgänglig för alla barn och göra de digitala verktygen till en naturlig
del i vardagen. Redan nu märks resultat på fler olika sätt. Projektet har även fått stor
uppmärksamhet utanför kommunen, bland annat så har pedagoger från Finland besökt
Upplands-Bro för att lära sig mer om arbetet med digitala verktyg inom förskolan.
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2

Mål och resultat

I det här avsnittetredovisasnämndensmåluppfyllelseför 2017.Måluppfyllelsen
bedömsgenomresultatetav framtagnaindikatorer.För de indikatorerdär man i
nämndbudgeten
beslutatom ett målvärdebedömsmåluppfyllelsenutifrån detta,för de
sominte har ett målvärderedovisastrend,det vill sägaförbättring/försämringjämfört
medtidigareår.
Målet uppfyllt:
Målet delvis uppfyllt:
Målet ej uppfyllt:

Övergripande mål:
2.1 En kommun för alla
Vi ger Upplands-Bro-bornaen nyckelroll i utvecklandetav sin kommun.Jämställdhets
-,
integrations- och mångfaldsarbetet
skastärkaden demokratiskaprocessen.

Nämndmål:
2.1.1 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.
Indikatorer
NKI-undersökning i skolan

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100

78

78

Trend

Kommentar
78 procent av föräldrarna med barn i förskoleklass, åk 3, 6 och 8 är nöjda med verksamheten på sitt barns skola.
NKI-undersökning förskola

100

87

87

Kommentar
87 procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola.
86 procent av föräldrarna i förskolan kan rekommendera sitt barns förskola.

Övergripande mål:
2.2 En kommun i arbete och företagande
En minskadarbetslöshetär en centraloch kommunövergripandefråga.Arbetstillfällen
skaskapasgenomatt samordnavårainsatseroch vågatänkanytt.
Ett växandenäringslivär en avgörandeförutsättningför tillväxt. Engagemanget
för de
näringspolitiskafrågornai kommunenskatastillvara och utvecklas.

Övergripande mål:
2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare
Upplands-Bro kommunsarbetsplatsergenomsyrasav tydlighet och återkopplingi
uppdragoch förväntningar,respektsamten bra fysisk arbetsmiljö,vilket bidrar till ett
gott arbetsklimat,professionelltarbeteoch medarbetaresom trivs.
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Nämndmål:
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats
Indikatorer

Målvärde 2018

Årlig revidering av SAM
(Systematiska
arbetsmiljöarbetet)

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppnått

Uppnått

Trend

Nämndmål:
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Uppnått

Uppnått

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

90

90

89

Vid sjukfrånvaro längre än
14 dagar ska
rehabiliteringsutredning
upprättas

Trend

Nämndmål:
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt
Indikatorer
Andelen heltidsanställd
personal

Trend

Övergripande mål:
2.4 Vi lyfter skolan
Utbildning är nyckelntill framtidensjobb, konkurrenskraft,ekonomiskutvecklingoch
människorsfrihet att forma sinaegnaliv.

Nämndmål:
2.4.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan
Indikatorer
Andel elever som känner sig
trygga i skolan enligt NKIundersökning

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100

82

85

Trend

Kommentar
Resultatet avser grundskolans åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.
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Nämndmål:
2.4.2 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

82%

85%

Andel elever som är nöjda
med sin skola enligt NKIundersökning

Trend

Kommentar
Resultatet avser förskola, förskoleklass, åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.

Nämndmål:
2.4.3 Alla elever når målen för sin utbildning
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

64%

68%

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

Trend

Kommentar
Resultatet avser andelen elever med godkänt resultat på nationella prov i matematik. Resultatet är något sämre än
2017.
I svenska var andelen 61 % 2017, vilket är en försämring jämfört med 2017. Då var andelen 70 %.

Andel elever med betyg i
samtliga ämnen åk 6

100%

79%

83%

Andel elever med betyg i
samtliga ämnen åk 9

100%

77%

80%

Andelen elever med
gymnasieexamen efter 3 år

100%

54%

51%

Sammanfattningsvis
är resultateni grundskolannågot sämreän 2017,ävenom det
genomsnittligameritvärdeti åk 9 var högre 2018än 2017.
Det är glädjandeatt andelenelevermedgymnasieexamen
ökat något.

Nämndmål:
2.4.4 Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

100%

86%

89%

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

Trend

Övergripande mål:
2.5 En kommun som växer
Vi är kommunensom ger plats.Fler skakunnahitta ett hemi Upplands-Bro. Vi ställer
om till ett långsiktigtsocialt,ekologisktoch ekonomiskthållbartUpplands-Bro.
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Övergripande mål:
2.6 En hållbar kommun i utveckling
Vi stärkervår hållbaraprofil och vårt klimatarbetegenomökad dialog med
medborgarna.

Nämndmål:
2.6.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Total mängd köpt energi av
kommunens verksamheter
per invånare minskar med 5
procentenheter årligen.
Kommentar
Vid de renoveringar som genomförts av förskolor och skolor de senaste tre åren, har armaturen byts ut till
energisnålare alternativ. Vid renoveringar av verksamhetslokaler byts också fönster ut till mer energisnåla alternativ.
Utbyte av direktverkande el till bergvärme sker även succesivt i våra förskolor och skolor.
Andel verksamheter som
källsorterar enligt beslutade
riktlinjer ska öka med fem
verksamheter årligen.
Kommentar
Utbildningskontoret har tidigare kartlagt verksamheternas förutsättningar och behov för att kunna källsortera.
Beställning av utrymmen för källsortering har gjorts till Upplands-Brofastigheter.
Öka andelen ekologiska
livsmedel med fem
procentenheter årligen

40%

45%

35%

Kommentar
Resultatet avser Utbildningskontorets utfall under perioden januari - juli 2018.
Utfallet för kommunen som helhet är 43 % under samma period.

Nämndmål:
2.6.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan
Kommentar
Besvaraspå övergripandekommunnivå.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Utfall 2017

Trend

Andel utsläpp av
växthusgaser från
kommunens fordonspark
och resor i tjänsten med
personbil minskar med fem
procentenheter årligen
Kommentar
Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda personbil i tjänsten. Andra alternativ prioriteras så
långt det är möjligt.
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Antal körda mil med
anställdas egna bilar (i
tjänsten) minskar (mil/
årsarbetskrafter i
kommunen)
Kommentar
Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda egna bilar i tjänsten.
Resursteamets medarbetare använder kommunens miljövänliga bilar i så stor utsträckning som möjligt, i stället för att
använda egen bil. Sedan sommaren 2018 har Utbildningskontoret en egen miljövänlig bil, som främst är till för
kontorets lokalsamordnare som behöver åka mycket. Tidigare utfö rdes dessa resor med egen bil.

Nämndmål:
2.6.3 Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön
Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete

Kommentar

Tre skolor är certifieradeenligt Grön Flaggoch har ett aktivt arbete.
Alla förskolor är certifieradeenligt Grön Flaggoch har ett aktivt arbete.
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Andel skolor som är Grön
Flagg-certifierade

100%

30%

Andel förskolor som är Grön
Flagg-certifierade

100%

100%

Utfall 2017

Trend

Övergripande mål:
2.7 En kommun med god ekonomi och uppföljning
Kommunenhar en ekonomii balans,varje verksamhethåller sin budgetvarje år.
Uppföljning av ekonomioch verksamhetskeri nämnd,utskott och bolag.Mellan
nämndernafår justeringarskeav redovisningstekniska
skäl underåret.
Varje nämndska bedömaom god ekonomiskhushållningär uppfyllt bådeur ett
finansiellt perspektivoch ett verksamhetsmässigt
perspektiv.
Taxor och avgifter skavaraaktuella,logiskaoch där det är möjligt relateradetill
resursnyttjandet.

Nämndmål:
2.7.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt
relaterade till resursnyttjandet.
Indikatorer
Årlig översyn

Målvärde 2018

Utfall 2018

100%

100%
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Nämndmål:
2.7.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.

Kommentar

Utbildningskontoretredovisarregelbundettill utbildningsnämnden
en ekonomisk
rapport på enhetsnivå.Varje enhetschefaviserar omgåendetill närmastechef om det
finns signalersomtyder på att budgetinte hålls. Uppföljning av nämndensmål skeri
verksamhetsrapport
varje tertial.
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess

Målvärde 2018

Utfall 2018

100%

100%

Utfall 2017

Trend

Nämndmål:
2.7.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både
ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Kommentar

Utbildningsnämndens
prognosför 2018visar på underskott.
Indikatorer
Rapport till fullmäktige vid
tertial- och årsbokslut enligt
beslutad styrprocess.

Målvärde 2018

Utfall 2018

100%

100%

Utfall 2017

Trend

Utfall 2017

Trend

Nämndmål:
2.7.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer

Kommentar

Besvaraspå övergripandekommunnivå
Indikatorer

Målvärde 2018

Utfall 2018

Köptrohet mot avtal

Nämndmål:
2.7.5 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står
i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:
2.7.6 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och
bolag med relevanta metoder.
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Kommentar

Utbildningskontoretredovisarregelbundettill utbildningsnämnden
en ekonomisk
rapport på enhetsnivå.Varje enhetschefaviserar omgåendetill närmastechef om det
finns signalersomtyder på att budgetinte hålls. Uppföljning av nämndensmål skeri
verksamhetsrapport
varje tertial.

Nämndmål:
2.7.7 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt
både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Kommentar

Utbildningsnämndenredovisarunderskott för 2018.

2.8 Nämndens bedömning av måluppfyllelse
Någramål visar på högaambitionermen är mycket svåraatt uppnå,som till exempel
"Alla barn och eleverskakännasig tryggai skolan".Med dessaformuleringarär det
nästintill omöjligt att å 100 % måluppfyllelse.
Sammantaget
visar dock bedömningenav måluppfyllelsenär relativt god för 2018.Alla
mål är ännuinte uppnådda,menflera mål är på väg att uppnåseller delvis redan
uppnådda.Någramål är dock svåraatt bedömaom de är uppnåddaeller inte, utifr ån hur
de är formulerade.
Någramål som inte är uppnåddaoch där resultateninte har förbättratsär föräldrars
nöjdhetoch barnoch eleverstryggheti förskolanoch skolan.
Ett mål som uppnåttsmedgod marginalär måletatt öka andelenekologiskalivsmedel.
Ett mål som ännuinte är uppnåttär måletom god ekonomiskhushållning,då
Utbildningsnämndenfår ett underskott2018.
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2018
(tkr)

Redovisat 2018

Avvikelse
2017

Avvikelse 2018

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

9 718

3 274

10 259

3 425

-541

151

-390

-1 308

429 850

221 521

428 251

215 756

1 599

-5 765

-4 166

-8 752

0

0

0

0

0

0

0

-489

Grundskola/
Fritidshem/
Grundsärskola

742 482

330 214

765 491

344 368

-23 009

14 154

-8 855

-6 074

Gymnasieskola/
Gymnasiesärskola

280 310

158 231

288 877

163 100

-8 567

4 869

-3 698

3 294

63 848

58 776

67 857

63 843

-4 009

5 067

1 058

2 462

1 526 208

772 016

1 560 735

790 492

-34 527

18 476

-16 051

-10 867

Pedagogisk omsorg
Förskola/
Öppen förskola
Fritidsgårdar

Gemensam
verksamhet
Summa

Fritidsgårdarna flyttades över till Kultur- och fritidsnämnden 2018

3.2 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -16 051 tkr. Underskottet är drygt 6
miljoner större än höstprognosen, vilket beror på ett sämre utfall än prognostiserat av
statsbidrag från Migrationsverket.
Utfallet på totala "asyl-ansökningar" (lå 2017/2018) på 11,1 mnkr blev endast 3,9 mnkr.
Migrationsverkets beslut i dessa ärendena drog kraftigt ut på tiden, därför var inte
avvikelserna kända tidigare. Framförallt blev Upplands-Brogymnasiet drabbat med 3
mnkr mindre statsbidrag än prognostiserat. Utbildningskontoret har överklagat flera av
besluten. Möjligheten finns att få igenom något eller några av dessa och i så fall få
ersättningar retroaktivt. För de nya ansökningarna, som nu ligger för beslut hos
Migrationsverket, har förväntad ersättning kraftigt skrivits ner.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos
dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten gick med underskott. Översyn av
verksamheten och en utvärdering har gjorts efter det första verksamhetsåret.
Förskola och Öppen förskola
Antalet Upplands-Brobarn i förskolan blev i stort sett enligt budget.
Underskottet beror på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt stöd
(tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens
förskoleenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.
Grundskola/Grundsärskola
Antalet Upplands-Broelever i grundskolan blev i stort sett enligt budget.
Underskottet beror på att kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd
(tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens
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skolenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.
Gymnasieskola/Gymnasiesärskola
Upplands-Bros kostnader för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar blev enligt
budget.
Upplands-Brogymnasiet redovisade dock underskott med -5 300 tkr. Orsaken är att
elevintäkterna blev lägre p.g.a. 30 elever färre än budget. UBG fick även 3 000 tkr lägre
statsbidrag än beräknat (se ovan).
Gemensam Verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter en
budget i balans.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
Preventionsprojektet

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2018

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2 016

2 018

991

857

857

134

991

857

857

134

Summa

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som
Utbildningsnämnden ansvarat för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och
Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december
2016 arbetade projektledaren 50 %.
På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet fanns medel kvar för
preventionsprojektet när projekttiden var slut. Därför förlängdes projektet till oktober
2018. Tidigare beslutade medel täckte den förlängda projekttiden och nya medel
behövde inte äskas.
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 bidrog till att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa
frågor i framtiden.
Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och
slutredovisades i oktober 2018.

3.5 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning har inte uppnåtts. Verksamhetens kostnader har inte fullt ut
rymts inom den tilldelade ekonomiska ramen och därför redovisas en avvikelse på
ca 2%. De främsta orsakerna till underskottet är minskade intäkter från
Migrationsverket och ökade kostnader för barn i behov av extraordinära stödinsatser.
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3.6 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisa
t 2017

Redovisa
t 2018

Budget
2018

Kvar av
budget
2018

Ombudgete
ras till 2019

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

742

905

163

163

IKT-satsningar förskolor, skolor

3 634

3 950

316

316

Larm och säkerhet

2 263

2 893

630

630

Modernisering av kök

1 160

1 720

560

560

Inventarier och utrustning
förskolor, skolor

5 071

5 560

489

489

12 870

15 028

2 158

2 158

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor, skolor

Summa

3.7 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning
för kommunens högstadieskolor.
Larm och säkerhet
Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och
skolor.
Modernisering av kök
Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i
övriga kök.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Modernisering av lärmiljöer.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Hillevi Montor

2019-01-29

UN 19/0128

Utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Er beteckning

Hillevi.Montor@upplands-bro.se

Deltagande i Skolriksdagen 2019
Förslag till beslut
Kaj Bergenhill (M) medges att delta i Skolriksdagen 2019.

Sammanfattning
Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Landsting Skolriksdagen som
är en konferens där politiker och ledande tjänstemän samlas för att diskutera
och byta erfarenheter.
Enligt Utbildningsnämndens delegationsförteckning ska ordförandes
deltagande i kurser och konferenser beslutas av Utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 29 januari

Barnperspektiv
Att förtroendevalda deltar i Sveriges Kommuner och Landstings satsningar för
att utveckla skolan genom deltagande av Skolriksdagen 2019 ger en insyn i hur
kommunen kan påverka barn och ungdomars skoltid positivt.

Utbildningskontoret
Kaj Söder
Utbildningschef

Jesper Sjögren
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