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Ärendet
I förslaget till verksamhetsberättelse beskrivs hur de olika verksamheterna inom
Utbildningsnämndens verksamhetsområde strävar efter att nå så stor
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att vi kan hålla en hög och jämn kvalitet över tid. En god kvalitet i
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positiva effekter för både den enskilde och för samhället i stort.
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för utbildningsnämnden:
1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny
förskola, Kristallen.
Under våren påbörjades en omfattande satsning på elever med annat modersmål än
Svenska. Satsningen pågår med stöd av Skolverket i tre år och omfattar förskola,
grundskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning.
En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, har prövats
på några enheter under hösten 2020.
Under hösten startades kommungemensamma resursgrupper (särskilda
undervisningsgrupper) för elever i behov av särskilt stöd.
Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen färdigställdes i slutet av 2020.
Jensen Education godkändes och har tillstånd att starta förskola och skola i Tegelhagen.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola,
barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
samt kostenhet.
Verksamheterna är till stora delar obligatoriska och omfattas av nationella styrdokument
som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och
allmänna råd.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer med
ansvar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har även
tillsynsansvar för dessa. Utbildningsnämnden är huvudman för den kommunala
verksamheten. Nämnden har även ett ansvar som hemkommun för alla barn och
ungdomar som bor i kommunen, som valt en fristående skola eller en skola i annan
kommun.
Utbildningskontoret har en utbildningsavdelning som ger stöd åt verksamheterna. Inom
organisationen finns också kommunens kostenhet och Resursenheten som ansvarar för
modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Nämndens verksamheter sysselsätter totalt 900 anställda, inklusive tidsbegränsade
anställningar.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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Volymer:
2020

2019

2018

Barn i pedagogisk omsorg

45

51

48

Familjer som besöker
öppna förskolan

70

70

78

Upplands-Brobarn i
förskolor

1 964

1 884

1 772

Upplands-Broelever i
grundskolor

4 040

3 863

3 665

Upplands-Brobarn i
fritidshem

1 522

1 502

1 489

1.3 Viktiga händelser under året
Kommungemensam satsning för barn och elever med annat modersmål
Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket. Syftet är att ge elever med annat
modersmål än svenska bättre förutsättningar. Under våren genomfördes en omfattande
analys av vilka insatser som verksamheterna behöver göra. Kommande fem terminer
ska dessa insatser förverkligas. Under hösten har de olika insatserna påbörjats i
förskolan, grundskolan, gymnasiet och på vuxenutbildningen. Tyvärr så har rådande
pandemi påverkat några av utbildningsinsatserna.
Förskola
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny
förskola, Kristallen.
Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen färdigställdes i slutet av 2020 och utrustas
för att kunna tas i bruk i januari 2021.
Förskolan Norrgrinden i centrala Bro har haft omfattande renoveringsbehov. I början av
året lämnade verksamheten lokalerna. Lokalerna ska rivas då det inte lönar sig att
renovera.
Grundskola
Fler elevplatser inom grundskolan har skapats genom att tillfälliga lokaler, paviljonger
har placerats i anslutning till tre av kommunens grundskolor. Dessa togs i bruk under
höstterminen 2020
En modell med klassmentorer i grundskolan kallad Upplands-Bromodellen, har startats
upp på två grundskolor. Modellen bygger på att man inför klassmentorer som kan stötta
eleverna och avlasta läraren. Läraren kan större utsträckning fokusera på att utveckla
och bedriva kvalitativ undervisning.
Kommungemensamma resursgrupper (särskilda undervisningsgrupper) för elever i
behov av särskilt stöd har startats på två skolenheter. I planen ska det bli tre
kommungemensamma resursgrupper under 2021. Syftet är att kunna möta den
elevgrupp som har behov av särskilt stöd och behöver vara i ett mindre sammanhang
med andra strukturer. Grupperna ger även en möjlighet att bygga en särskild kompetens
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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hos de pedagoger som jobbar med eleverna i dessa grupper. Tidigare har många elever
placerats på skolor i andra kommuner som särskilt inriktat sig på denna elevgrupp.
Utbildningsnämnden har gett utbildningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på en ny
resursfördelningsmodell.
Jensen Education godkändes och har tillstånd att starta förskola och skola i Tegelhagen.
Höstterminen 2021 kommer man erbjuda verksamhet för de yngre barnen/eleverna.
Det bedrevs lovskola på Hagnässkolan och Broskolan under 2020.
Trots Covid-19 med de begränsningar och restriktioner som pandemin medfört
genomfördes ändå den traditionsenliga dagkolloverksamheten.

1.4 Covid-19 effekter
Verksamhetsåret 2020 har präglats av Covid-19. Restriktioner har gjort att sjukfrånvaro
hos såväl barn och elever som personal har varit betydligt högre än normalt. Det har
även gjorts åtgärder för att minska smittspridning och trängsel som påverkat
verksamheten mycket. Alla former av större sammankomster och resor har tagits bort.
Många möten har skett digitalt vilket har påskyndat den digitala kompetensen hos
många medarbetare. Covid-19 har tagit stort fokus och mycket tid i anspråk. Det
ordinarie utvecklingsarbetet har till viss del fått stå tillbaka. Fokus har varit på att
upprätthålla en bra verksamhet samtidigt som myndigheternas olika restriktioner och
rekommendationer har följts. Alla enheter har jobbat aktivt med riskbedömningar och
gjort lokala anpassningar i syfte att minska trängsel och smittspridning.
Det kommer att vara mycket viktigt att följa upp konsekvenserna av hur pandemin har
påverkat våra barn och elever, såväl kunskapsmässigt som psykosocialt.

Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Kunskapslyft
Beskrivning

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, förskollärare
och annan förskole- och skolpersonal. Att attrahera och behålla kompetent och erfaren
personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten att öka barns och elevers
kunskapsutveckling. För att klara det behövs konkurrenskraftigare anställningsvillkor
bättre arbetsmiljö i förskola och skola samt ökat fokus på bättre ledarskap.
Varje skola och förskola ska ges ökat självbestämmande vilket ökar skolpersonalens
möjligheter att påverka. Det är en byggsten för att skapa en attraktiv arbetsplats, och
ökad trivsel bland förskole- och skolpersonalen. Verksamheterna ska planeras för att
möta alla barn och elever så att de känner sig trygga och får en bra utbildning.
En del av kunskapslyftet är att öka andelen personal med pedagogisk högskoleexamen.
Samverkan med det lokala näringslivet ska öka för att ge elever bättre möjlighet till
praktikplatser.
Under 2019 genomfördes enligt budget en studie av tvålärarsystem, lärarassistenter och
li knande stödi nsatser. Arbetet ledde f ram til l en ” Upplands-Bro modell ” . Tonvikten
ligger på klassmentorer som stödjer undervisande lärares arbete på plats i klassrummet,
så att lärare kan fokusera mer på undervisningen. Modellen har provats med framgång i
exempelvis Lycksele. Under 2020 ska ett pilotprojekt startas på två skolor i UpplandsBro.

Kommentar

Vissa resultat har blivit något bättre samtidigt som andra resultat har blivit något sämre.
Det finns variationer mellan olika år på samma skolenhet och det finns stora variationer
mellan olika skolenheter. Det finns även stora skillnader i förutsättningarna på de olika
skolenheterna. Det gäller såväl elevernas socioekonomiska bakgrund som tillgången till
behöriga pedagoger. Att öka likvärdigheten för kommunens barn och elever är ett
prioriterat område för att för att öka måluppfyllelsen.
Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Andelen elever som
klarar kunskapskraven i
svenska i årskurs 1.

Målvärde

90%

Andel elever som nått
kravnivån på nationella
proven i åk 3

68%

75%

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 6

79%

74%

87%

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs 6

223

223

225
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

74%

80%

87%

Genomsnittligt
meritvärden i årskurs 9

231

244

250

Andel elever som är
behöriga till nationellt
program på gymnasiet

88%

87%

92%

Andel elever med
godkända betyg i
samtliga ämnen åk 9

Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6

Det är fler elever som i skolår 6 som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen än
föregående år. På grund av pandemin så genomfördes inga nationella prov under våren,
vilket gör att vi inte kan se relation mellan betyg och nationella prov 2020. Andelen
elever som klarat kunskapskraven i samtliga ämnen är dock en relevant och viktig
indikator.
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6

Meritvärdet är stabilt och relativt högt i skolår 6. Meritvärdet visar inte bara om
eleverna har klarat kunskapskraven utan även om de har nått de högre målen.
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9

Det är betydligt färre elever i skolår 9 som har betyg i samtliga ämnen, samtidigt som
fler elever är behöriga till gymnasiet. Det kan vara så att skolorna har prioriterat
gymnasiebehörigheten och att det då har drabbat något eller några ämnen. Elevernas
sista termin i grundskolan var mycket speciell våren 2020 med tanke på pandemin.
Genomsnittligt meritvärden i årskurs 9

Meritvärdet i skolår 9 sjunker tydligt. Det kan naturligtvis finnas flera förklaringar till
detta. Det är generellt sett svårt att jämföra olika år med varandra då det är olika
elevgrupper. Det är dock intressant att meritvärdet sjunker samtidigt som fler elever blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program. Våren 2020 är också svår att jämföra
med andra år med tanke på pandemis påverkan.
Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet

Andelen elever som är behöriga till något av gymnasieskolans nationella program har en
svagt positiv utveckling. Detta är en mycket viktig indikator. Att eleverna klarar
grundskolan och får möjlighet att välja ett nationellt program på gymnasiet är en
skyddsfaktor. Elever som inte klarar grundskolan har en ökad risk att hamna i ett
långvarigt utanförskap.

2.2 Nämndmål: Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
Beskrivning

Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla barn och elever är olika
det är därför viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval av förskolor
och skolor där barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att
fritt kunna välja skola och förskola ska vara en självklarhet.
Upplands-Bros skolor måste bli attraktivare; både som läroplats för eleverna och som
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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arbetsplats. Vi ska öka elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö.
Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är
kommunala eller fristående. Det gäller allt från exempelvis nyttjande av
gymnastikhallar till möjlighet att etablera verksamhet i nybyggda lokaler. Kommunen
ska verka för att fristående skolor och förskolor etablerar sig vid nybyggnation av
förskole- och skollokaler.
Prognoser visar på fler barn och elever kommande år. Det ställer krav på kapacitetsförstärkningar av förskole- och skolplatser i motsvarande omfattning. Det krävs en
bättre resursanvändning, med bibehållen eller ökad kvalitet, som gynnar barn och
elevers lärande.
Etablering av fristående verksamheter är en viktig del för att klara behovet av förskoleoch skolplatser.
Vi uppmuntrar våra skolor och förskolor att profilera sig och vi ger de kommunala
skolorna och förskolorna frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de
har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till
Upplands-Bros skolor.
Fysisk aktivitet är viktig för välbefinnandet och inlärningsförmågan. Fysiska
rastaktiviteter finns på kommunens skolor vilket vi ser positivt på. Vi välkomnar även
ett ökat samarbete med idrottsföreningar för att öka aktivitetsnivån bland eleverna.
I december 2019 arrangerades en första workshop dit rektorer från fristående samt
kommunala skolor och förskolor bjöds in tillsammans med politiker från alla partier i
Utbildningsnämnden. Resursfördelningen mellan grundpeng, socioekonomisk viktning,
tilläggsbelopp och liknande diskuterades. Syftet var att ta fram en modell med bred
politisk förankring, för långsiktighet, som ger barn likvärdiga möjligheter och samtidigt
minskar det administrativa arbetet på förskolor och skolor, till förmån för barn och
elever. Målet var att implementera en ny resursfördelningsmodell budgetåret 2021.

Kommentar

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på en resursfördelningsmodell. Det har
dock tillkommit information som gör att ytterligare omvärldsanalyser behöver göras.
Detta är en fråga som är mycket aktuell i hela Storsthlm och många kommuner har
reviderat eller ska revidera sina resursfördelningsmodeller.
Indikatorer
Andel barnplatser
fristående förskolor i
kommunen
Andel elevplatser i
fristående skolor i
kommunen

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

17%

17%

22%

8%

7%

12%

Medarbetarundersöknin
g hos personal

80%

NKI-undersökning hos
elever

79%
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

NKI-undersökning hos
vårdnadshavare

84%

83%

Personalomsättning i
kommunens förskolor
och skolor

9,8%

10,6%

13%

Sjukfrånvaro i
kommunens förskolor
och skolor

8%

6%

6%

Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen

Vi ser ingen ökning av antalet platser i förskolan. Kommande etableringar av fristående
verksamheter kan göra att vi kommer närmare målvärdet. Det finns även fristående
förskolor som inte fyllt alla sina platser med barn.
Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen

Generellt sett så är det en låg andel av eleverna som bor i kommunen som går i
fristående skolor. Det finns även få fristående skolor etablerade i kommunen. Vi ser
dock en viss ökning av antalet elever i fristående grundskolor. Kommande etableringar
av fristående verksamheter borde innebära att vi kommer närmare målvärdet. Till
höstterminen 2021 påbörjar Jensen Education delar av den förskole- och
grundskoleverksamhet som man beviljats tillstånd för.
Medarbetarundersökning hos personal

Utbildningskontoret har ett högre värde än kommunen som helhet men det är
fortfarande en bit kvar till målvärdet.
NKI-undersökning hos elever

Mätningen visar ett fortsatt högt värde på hur nöjda eleverna är med sin skola.
NKI-undersökning hos vårdnadshavare

Mätningen visar en ökning i hur nöjda vårdnadshavare är med sina barns skola.
Sjukfrånvaro i kommunens förskolor och skolor

Vi ser en högre sjukfrånvaro under 2020. Den ökade sjukfrånvaron kan tydligt kopplas
till Coronaepidemin.

2.3 Nämndmål: Ökad trygghet, ordning och studiero
Beskrivning

I förskolan och skolan ska alla barn och elever känna sig trygga. Det ska vara en plats
där alla kan vara sig själva och accepteras som de är. Våld, hot, kränkningar och
mobbing är oacceptabelt och ska med kraft motarbetas. Studiero samt ordning och reda
är viktiga faktorer för att öka motivation och resultat. Samarbetet mellan skola,
socialtjänst och polis ska fortsätta att stärkas. Förskolan och skolan är viktiga för social
integration. Sociala team i samverkan med socialtjänsten har startade under 2019 för att
stödja elever med problematisk skolfrånvaro. Det arbetet har fortsatt 2020 och kommer
att fortsätta 2021, samtidigt som vi ska finna fler sätt att arbeta förebyggande och
främjande för att öka tryggheten samt öka lusten att lära.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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Det är viktigt att främja barns och elevers fysiska samt psykiska hälsa. Det krävs tidiga
insatser för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella
förmågor. Det är mycket viktigt att hjälpa och stödja barn i behov av särskilt stöd,
särskilt begåvade barn och andra barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i
utanförskap.
Vi har under 2019 startat upp arbetet med ett ” NPF-spår” . Likt Språkspåret, som finns
på Finnstaskolan, ska NPF-spåret samla lärarkompetens inom området. Målet är att
använda kommunens pedagogiska kompetens så effektivt som möjligt, för att ge elever
med NPF diagnos bättre möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Vårdnadshavare
får möjlighet att ansöka om plats för sina barn på NPF-spåret.
Även om det är svårt att ställa diagnoser på barn i låg ålder ser vi även behov av
motsvarande satsningar inom förskolan. Detta arbete pågår framgångsrikt på Råby
förskola, men vi vill utvidga möjligheten för fler barn. Hur denna satsning bäst kan
utformas ska utredas under våren 2020 med avsikt att sedan implementeras under
hösten.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel vårdnadshavare
som anser att deras
barn är trygga i
förskolan

91%

92%

97%

Andel elever som
känner sig trygga i
skolan enligt NKIundersökning

82%

82%

90%

Andel elever som har
studiero i skolan enligt
NKI-undersökning

72%

66%

90%

Ogiltig frånvaro i
kommunens
grundskolor.

1,7%

2,4%

1,8%
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 2020
(tkr)
Pedagogisk
omsorg
Nattomsorg
Förskola Öppen
förskola
Grundskola
Fritidshem

Redovisat 2020

Avvikelse
2019

Avvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

9 578

3 200

10 791

4 361

-1 213

1 161

-52

450

445 341

218 49
7

450 212

232 53
0

-4 871

14 033

9 162

-337

793 440

360 66
6

811 712

379 99
1

-18 272

19 325

1 053

-3 817

Grundsärskola

51 146

17 505

50 665

21 300

481

3 795

4 276

3 763

Gemensam
verksamhet

59 055

50 892

58 000

50 900

1 055

8

1 063

325

1 358 56
0

650 76
0

1 381 38
0

689 08
2

-22 820

38 322

15 502

384

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Redovisat 2020

Avvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

0

0

0

0

0

0

0

Förskola
Öppenförskola

1 800

200

2 276

185

-476

15

-461

Grundskola
Fritidshem

6 729

605

6 364

448

365

157

522

220

10

244

10

-24

0

-24

0

0

0

0

0

0

0

8 749

815

8 884

643

-135

172

37

(tkr)
Pedagogisk
omsorg

Grundsärskola
Gemensam
verksamhet
Summa

3.2 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 15 502 tkr
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Resultat -52 tkr
Förskola och Öppen förskola
Befolkningsprognosen har ett antagande om fler barn i förskoleåldrar än vad det
faktiska antalet blev. Upplands-Brobarn i förskolor blev i genomsnitt 60 färre än
budget. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott med 6 500 tkr. De
kommunala förskorenheterna redovisar därutöver ett överskott med 2 500 tkr.
Förklaringen till överskottet är att förskolorna fick 3 500 tkr i statsbidrag för höga
sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Vikariebehovet var dock inte så stort eftersom
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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många barn var hemma samtidigt.
Grundskola/Fritidshem
Totalt blev resultatet +1 053 tkr
Upplands-Broelever i grundskolor blev som budgeterats. I T1 beräknades 35 fler elever.
Pandemin har fått konsekvensen att antalet ensamkommande och anhöriginvandring har
minskat.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Enheten redovisar en budget i balans. I delårsbokslutet
befarades ett underskott med -1 200 tkr
Kommunala grundskolor redovisar ett underskott med -1 000 tkr
Skolskjutsarna har effektiviserats och redovisar ett överskott med + 2000 tkr
Grundsärskola
Grundsärskolan redovisar ett överskott på 4 276 tkr. Det beror på att antalet elever som
mottagits i grundsärskolan var 6 färre än budgeterat. En bidragande orsak är att
utredning om inskrivningar i särskolan tagit längre tid än beräknat.
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott på grund av vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.
3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter
Verksamheterna har erhållit 8 960 tkr i statsbidrag för höga sjuklönekostnader. Kostnad
för vikarier och skyddsutrustning redovisas till 4 452 tkr. En viss reservation för att alla
extra-kostnader inte har märkts med "Covid-19". Totalt sett har Covid-19 inte inneburit
några negativa ekonomiska effekter. Förskolorna har inte alltid haft behov av vikarier
eftersom många barn varit hemma.

3.3 Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
2020

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Skola för mig

2020

2022

3 195

1 016

3 195

0

Upplands-Bro modellen

2020

2021

4 700

-285

4 700

0

7 895

731

7 895

0

Projekt
(tkr)

Summa

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan. Genom att kompensera
ojämlika levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt
ska projektet bidra till positiva förändringar för barnen.
Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020
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Projekt Upplands-Bromodellen ska bidra till ökad trygghet, ordning och studiero med
målet att alla elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen.

3.5 Investeringsredovisning
Total
kalkyl

Redovisat
2019

Redovisat
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

315

0

230

315

85

85

IKT-satsningar förskolor
och skolor

1 940

0

1 701

1 940

239

239

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

1 896

0

1 896

1 896

0

0

Inventarier till nya
paviljonger

2 549

0

2 135

2 549

414

414

Larm och säkerhet

1 865

0

819

1 865

1 046

1 046

Modernisering av kök,
utrustning

1 000

0

828

1 000

172

172

Summa

9 565

0

7 609

9 565

1 956

1 956

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor
och skolor

Ombudget
eras till
2021

3.6 Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
investeringarna kopplat till förskolornas och skolornas utomhusmiljö omfattar bland
annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och
Kristallens förskola.
IKT-satsningar förskolor och skolor
Investeringarna som ska bidra till förskolans och skolans digitalisering omfattar 1-1 för
årskurs 7. I investeringarna ingår även projektorer och digital utrustning till de
paviljonger som ställts upp vid befintliga skolor för att kunna ta emot fler elever.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
I början av året togs den nya förskolan Kristallen i bruk och i slutet av året stod nästa
nya förskola färdig, förskolan Ringblomman. Inventarier och utrustning till de två nya
förskolorna har prioriterats i investeringsbudgeten. Akuta utbyten av inventarier i övriga
förskolor och skolor har även gjorts.
Inventarier till nya paviljonger
Det har ställts upp nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och Ekhammarskolan
inför hösten 2020 för att kunna ta emot det växande antalet elever. Investeringsmedel
har använts för inventarier och utrustning till av de nya paviljongerna.
Larm och säkerhet
Larm och lås till förskolan Ringblomma och de nya skolpaviljongerna.
Modernisering av kök
Köksinvesteringar görs varje år på befintliga kök. Under 2020 har även investeringar
gjorts i köket på den nya förskolan, Ringblomman.
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1

Inledning

I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året.



Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment
Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband
med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits
under året

Kontrollområden 2020 är;






Rekrytering av förskollärare
Felaktiga ersättningar till egna enheter
Att obehörig lärare sätter betyg
Barnkonsekvensanalys genomförs i frågor som rör barn.
Beslut om svenska som andraspråk
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2

Uppföljning av kontrollmoment

Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande:

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
2.1.1 Process: Kompetensförsörjning
Risker: Rekrytering av förskollärare
Kontrollmoment

Kommentar

Kontrollera rekrytering av förskollärare inom UpplandsBro kommun utifrån förskollärarens uppdrag om att
säkerställa kvaliteten i förskolan.
Mindre avvikelse

Kontroll av antal behöriga förskollärare inom Utbildningskontoret;
Januari 2019; (35%) 128 av 361 antal anställda pedagoger inom förskolan
Januari 2020 (36%) 117 av 323 antal anställda pedagoger inom förskolan
Januari 2021; (34%) 121 av 352 antal anställda pedagoger inom förskolan
(Qlikview).

2.1.2 Process: Ersättningar
Risker: Felaktiga ersättningar till egna enheter
Kontrollmoment

Kommentar

Kontrollera felaktiga utbetalningar av interna ersättningar
för barn och elever.
Mindre avvikelse

Kontrollområdet innebär kontroll av om felaktiga utbetalningar av interna ersättningar
för barn och elever görs. Det vill säga att ersättningen är korrekt registrerad i Procapita
utifrån aktuellt beslut om ersättning gällande tilläggsbelopp för SVA samt nyanlända.
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2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
2.2.1 Process: Betygssättning
Risker: Att obehörig lärare sätter betyg
Kontrollmoment

Kommentar

Kontrollera att skolor inom Utbildningskontoret sätter
betyg enligt 3 kap. 16 § skollagen. Om läraren inte är
legitimerad, ska beslutet fattas tillsammans med en
lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska
betyget beslutas av den legitimerade läraren under
förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i
det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget
beslutas av rektorn.
Ingen avvikelse

I enkäten till rektorerna svarar samtliga att de har fungerande rutiner för betygssättning
vid de tillfällen där en lärare undervisat i ett ämne som hen saknar behörighet för.
Svårast att hantera är då läraren är den enda på enheten som undervisar i ämnet. Detta
kan gälla, exempelvis, bild eller slöjd.
2.2.2 Process: Barnkonventionen
Risker: Barnkonsekvensanalys genomförs i frågor som rör barn.
Kontrollmoment

Kommentar

Kontrollera att barnkonsekvensanalyser genomförs.
Mindre avvikelse

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. I den framgår att
barnkonsekvensanalys ska genomföras i frågor som rör barn.
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i
beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån
rådande förutsättningar. En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund
för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara
en del av det ordinarie arbetet i kommunen. Moment som ingår i analysen är bland
annat gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter
från beprövad erfarenhet, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter.
Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel ekonomi,
intressekonflikter och långsiktighet.
2.2.3 Process: Beslut om svenska som andraspråk
Risker: Uppföljning av kontrollområde från 2017, beslut om svenska som
andraspråk
Kontrollmoment

Kommentar
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Kontrollmoment

Kommentar

Kontroll enligt process som genomfördes 2017. Berörda
rektorer tillfrågades om beslut om svenska som
andraspråk via ett formulär.
Ingen avvikelse

Kontrollområdet är en uppföljning sedan 2017, då området visade på avvikelser. Denna
kontroll om beslut om svenska som andraspråk har genomförts på samma sätt som
tidigare. Utbildningsavdelningens utredare har skickat ut ett formulär till rektorer med
frågor om svenska som andraspråk (Sva), för att få information om hur beslutet om
svenska som andraspråksundervisning för en elev tas i kommunen. Enligt
skolförordningens 5 kap. 14 § fattar rektor beslut om svenska som andraspråk för en
elev.
En rektor kan delegera beslut om det inte uttryckligen står att rektor inte får det. Det vill
säga att rektor kan delegera beslut om svenska som andraspråk till någon annan.En
rektor får bara delegera till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Det innebär också att rektor behåller det
yttersta ansvaret.
7 av 9 möjliga svar.
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3

Uppföljning av åtgärder

Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande:

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet
av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som
identifierats vid genomförda kontrollmoment.

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten
3.1.1 Process: Kompetensförsörjning
Risker: Rekrytering av förskollärare
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Kompetensförsörjning
2021-0630
Pågående

Utbildningskontorets utredare har genomfört kontroll av antal behöriga förskollärare
inom de kommunala förskolorna. Det finns relativt stora skillnader av andel behörig
personal i de kommunala förskolorna. Verksamhetschefen för förskolan anger att det är
en risk att andelen förskollärare är under 40 % inom Utbildningskontoret. Det behövs
ytterligare insatser för att på sikt öka andelen förskollärare. Inte minst är detta viktigt i
förhållande till det förtydligade ansvar för undervisningsuppdraget som förskollärare
har.
3.1.2 Process: Ersättningar
Risker: Felaktiga ersättningar till egna enheter
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Se över rutiner
2021-0630
Pågående

Utifrån vad som är inlagt i Procapita betalas rätt ersättning ut till verksamheterna.
Eventuell avvikelse beror på att rutinerna för vem som lägger in uppgifterna och i vilket
skede det görs riskerar att bli personberoende. Idag kontrollerar exempelvis biträdande
enhetschef på Enheten för Modersmål och Nyanlända att de nyanlända eleverna är
Utbildningsnämnden, Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll 2020
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inlagda på rätt sätt.

3.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
3.2.1 Process: Barnkonventionen
Risker: Barnkonsekvensanalys genomförs i frågor som rör barn.
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

Barnkonsekvensanalys
2021-0630
Pågående

Inom Utbildningskontoret har 6 av 9 svarande angett att de genomför
barnkonsekvensanalys i frågor som rör barn. Det är femton rektorer som tillfrågats och
därav är det inte möjligt att göra en fördjupad analys av svaren. Det kan dock
konstaterats att fler behöver genomföra dessa.
Det är viktigt att verksamheterna fortsätter genomföra barnkonsekvensanalyser i frågor
som rör barn. Det behöver ges förutsättningar för verksamheterna att utveckla arbetet
och se till att det finns rutiner för detta. Övergripande inom kommunen sker ett arbete
med gemensamma mallar exempelvis. Detta är något som Utbildningskontoret stöder
och föreslår att Verksamhetscheferna ges i uppdrag att följa upp arbetet under våren
samt kompetensutveckla rektorer och annan berörd personal.
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Slutsatser av uppföljning

Intern kontroll 2020 har omfattat fem kontrollområden, varav tre av dessa har visat på
mindre avvikelser. Åtgärder föreslås för följande områden: kompetensförsörjning,
ersättningar och barnkonsekvensanalys.
Till nästa års arbete med intern kontroll kan konstateras att riskområdena behöver följas
upp vid fler tillfällen under året, så att Utbildningskontoret på ett bättre sätt ska kunna
kontrollera eventuella avvikelser. Utbildningskontoret föreslår även att man inom
kommunen bör samverka mellan kontorsgränserna för att på så sätt utveckla arbetet med
intern kontroll och lära av varandra.
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1

Skolutvecklingsprogrammet

Utbildningsnämnden satte under 2015 upp målet att Upplands-Bro kommun ska bli en
av Sveriges bästa skolkommuner. Till målet kopplades uppdraget att arbeta fram ett
skolutvecklingsprogram med mål och verktyg för att bli en av Sveriges bästa
skolkommuner.
Under hösten 2015 genomfördes ett omfattande kartläggningsarbete inför framtagandet
av skolutvecklingsprogrammet. Ett stort antal personer med koppling till skolorna i
Upplands-Bro kommun involverades i arbetet. Det material som samlades in under
kartläggningen sammanställdes våren 2016 till ett skolutvecklingsprogram.
I denna rapport beskrivs vad som genomförts och uppnåtts, kopplat till
skolutvecklingsprogrammet, inom respektive område.

1.1 Inflytande och delaktighet

Vi har ett fungerande system för elevinflytande i de kommunala grundskolorna. Där
elevrådet är en viktig del. Ytterligare forum för elevinflytande är matråd, fritidsråd och
klassråd. Under flera läsår har vi arbetat med att förbättra elevers upplevelse av
medverkan och inflytande.
I elevenkäterna har eleverna gett synpunkter på att de vill ha en större grad av
inflytande. Främst har vi betonat i vilka sammanhang och hur detta inflytande kan ske
exempelvis, hur prov utformas, när de skall utföras, omfattning samt
redovisningsformer. Corona har hjälpt till i den digitala utformningen av
undervisningen där de interaktiva läromedlen kan bidra till att vi får en mer varierande
undervisning som kan vara lättare att individanpassa.
Huvudmannens kommentar: Resultaten har inte förbättrats märkbart över tid på
kommunövergripande nivå, trots ett systematiskt arbete med utvecklandet av ett
formativt arbetssätt och kooperativt lärande. Skillnaderna i resultat är relativt stora
mellan skolor och olika klasser inom skolan vilket synliggör lärarnas olika grad av
förmåga att motivera och engagera eleverna. Viktigt att området är fortsatt prioriterat
inom utbildningskontoret och att det följs upp mellan rektor och lärare i
medarbetarsamtalet.
Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020
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1.2 Trygghet

Resultaten på skolornas trygghetsenkäter som genomförs regelbundet i samtliga klasser
visar att 4 av 5 våra elever känner sig helt trygga i skolan. Det är även inom detta
område högre grad av trygghet desto yngre man är. De kränkningar som trots allt
förekommer hamnar huvudsakligen inom områdena kränkande språkbruk, fysiskt våld
och sexuella trakasserier. Detta är även inom de områden som skolornas förebyggande
arbete fokuserar på. Skolorna har utvecklat vuxenledda aktiviteter under raster och
lunch, bara för att förebygga konflikter i god tid. Flera skolor har ett "faddersystem" där
bla äldre elever läser för yngre elever eller blir en bra förebild under skoldagen, vilket
förebygger otrygghet mellan äldre och yngre elever. Det skapas en fin atmosfär på hela
skolan.
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att skolorna har ett utvecklat
arbete för att förebygga och främja arbete för trygghet på våra skolor. Det finns även ett
utvecklat incidentrapporteringsverktyg där huvudmannen får god möjlighet att ingripa
eller åtgärda i de fall det krävs.

1.3 Ordningsregler
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Vi kan se att det är olika mellan skolor där det finns goda exempel på 100% av årskurs
3 elever upplever att vuxna aktivt motverkar om någon elev behandlas illa. Studieron är
även här mycket god, 96% av eleverna är nöjda. Vi kan se att resultaten blir generellt
lägre desto äldre eleverna blir och det är lika tyvärr i hela skolsverige. Skolornas arbete
med normer och värden är en ständigt pågående process. Likabehandlingsplanen är en
viktig förutsättning för arbetet. Samtliga skolor och dess klasser startar läsåret med att
utforma likabehandlingsplanen samt ordningsregler. Elevrådet och klassråden är
ytterligare viktiga delar av arbetet.
Det viktigaste arbetet kring normer och värden pågår varje dag i undervisningen. "Det
är viktigt att hela tiden diskutera olika frågor som har med normer och värden att göra.
Koppla olika teman till normer och värden."
Huvudmannens kommentar: Vi kan se att vi har relativt höga värden och att det är
viktigt att området är fortsatt prioriterat och att reglerna kommuniceras även till
hemmen i den informationsfolder/brev som årligen uppdateras via V-klass. Lärarna
skall ha höga förväntningar och kunna skapa goda relationer. I de fall studieron på
lektioner saknas på grund av lärares bristande ledarskap måste både stöd och tydliga
insatser följas upp av rektor.

1.4 Formativ bedömning

Skolorna arbetar med formativ bedömning genom bla följande exempel:








Klasskonferenser i alla årskurser.
Ämnesnätverk/Arbetslag viktiga för samarbetet och ämnesutvecklingen.
Pedagogiska planeringar. Tydliga vad vi förväntar oss av eleverna. (V-Klass)
Förtydliga kunskapskraven med exempel på realistiska situationer.
Ha tydliga lektionsplaneringar.
Både skriftliga och muntliga instruktioner.
Försöka få en likvärdig utlärning och examinering oavsett lärare samtidigt som
lärare skall ha frihet att utforma sin egen undervisning
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Huvudmannens kommentar: För att få till än bättre förutsättningar för en likvärdighet
inom området så behöver utbildningskontoret tillsammans rektorerna fortsatt prioritera
utbildningsinsatser för lärare och pedagoger samt organisera för ett kollegialt lärande.
Påbörjade insatser kommande år inom ramen för BEAM projektet och SKUA ger
förutsättningar för att lyfta utvecklingsområdet ytterligare. Några skolor har infört
förstelärare med tydliga uppdrag inom området formativt arbetssätt och formativ
bedömning som kan ytterligare stärka enskilda skolan i arbetet.

1.5 Hot och våld
Hot och våld i en skolmiljö skapar otrygghet hos både elever och lärare. Det
förebyggande arbetet är viktigt. Det sker genom:










Arbete med relationsskapande
Värdegrundsarbete
Likabehandlingsplanen
Ordningsregler som utformas i samspel med elever
Kontakt med föräldrar
KIA anmälningar (Kommunens uppföljningssystem)
Samtal med personal från Elevhälsan (kurator, skolsköterska, socialpedagog)
Uppföljningar av åtgärder
Stöd till drabbade utifrån behov

Huvudmannens kommentar:
Samtliga skolor redovisar ett aktivt arbete för att vuxna och elever inte skall utsättas för
hot eller våld. Det förbyggande arbetet ses som den största framgångsfaktorn och i
Likabehandlingsplanerna framgår hur det arbetet bedrivs. Dessa planer utvärderas och
revideras årligen. Då hot och/eller våld ändå uppkommer så krävs tydliga och väl kända
rutiner för att hantera dessa. Arbetet med dessa rutiner skiljer sig åt, de
"konsekvenstrappor" och "handlingsplaner" som skolorna utarbetat ser olika ut, delvis,
beroende på skolornas olika ålderssammansättning.
Anmälningar av kränkningar till huvudmannen är fortsatt ett utvecklingsområde. Man
har tolkat instruktionerna lite olika vilket inneburit att vissa skolor har anmält många
kränkningar medan andra knappt anmält några. Detta har alltså inte berott på att den ena
skolan skulle vara mer drabbad av kränkningar utan snarare en skillnad i rutiner och
tolkning av regelverket. Utbildningskontoret har genomfört utbildningar och kommer
fortsättningsvis stödja och följa upp så rutiner som finns följs fullt ut.
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1.6 Leda lärarnas lärande – kollegialt lärande
Kollegialt lärande bygger på att man lyckas skapa en slags "dela-kultur" i
verksamheten. En kultur av att dela med sig av sina egna erfarenheter och även material
som skapats. Flera av rektorerna lyfter fram lyckade exempel på hur denna kultur
utvecklas. Det systematiska kollegiala lärandet sker i följande konstellationer/på
följande arenor:
- På årskursvisa arbetslagsmöten under ledning av arbetslagsledare.
- På ämnesråd/möten under ledning av ämnesansvarig.
- På pedagogisk konferenstid under ledning av förstelärare/skolledning.
-På förstelärarnätverk under ledning av Verksamhetschef Skola
-På Biträdande rektorsnätverk under ledning av Verksamhetschef Skola
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att skolorna har ett utvecklat
kollegialt lärande som kan utvecklats genom att undervisningens kvalité och innehåll
fördjupas genom att det påbörjade arbetet med differentierad undervisning med
förstelärarna sprids till alla lärare inom utbildningskontoret. Ett arbetsmaterial/mall för
uppföljning av lektionsobservationer är framtagen under hösten 2020 som är helt i linje
med huvudmannens intentioner inom området.

1.7 Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap
Alla rektorer har beskrivit hur de som pedagogisk ledare och chef styr verksamheten
mot de nationella målen. Syftet är att huvudmannen skall få en uppfattning om hur
rektorer styr och leder sin verksamhet. Rektors egen vision sätter riktningen för skolans
utveckling. Samtliga rektorer ansvarar för sin inre organisation enligt skollagen och
inom vissa områden har huvudmannen valt att centralisera sina resurser för att
säkerställa likvärdighet och även beakta rektors arbetsmiljö. Det är bla Elevhälsan
(Skolsköterska och Psykolog), Modersmål &Studiehandledning, Fastighet och
Kostenheten. Efter dialog med rektorerna är kuratorerna from läsåret 2019/20 en del av
skolans inre organisation. Rektorerna träffas varje vecka under ett kortare möte samt en
heldag per månad med fokus att tillsammans bidra till likvärdigheten på alla våra
skolor. De biträdande rektorerna deltar också på dessa möten när rektor anser att det
behövs.
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen behöver fortsätta ha fokus på rektors
arbetsmiljö och skapa en organisation där delaktighet är i fokus. Satsningen sedan
hösten 2018 tillsammans med f.d. utbildningschef för rektorsprogrammet på
Stockholms universitet på att stärka rektors möjligheter att utöva pedagogiskt ledarskap
är delvis unik i Sverige och efter utvärdering våren 2020 beslutades att den skulle
fortsätta läsåret 2020/21. Upplägget är halv- och heldagar i seminarieform som planeras
av verksamhetschef skola och f.d. utbildningschef för rektorsprogrammet. På grund av
Covid-19 är insatsen pausad tills vidare. Flera rektorer vittnar nu om att man ingår i en
"rektorsgrupp" där varje åsikt och erfarenhet värderas lika och som också utvecklar det
systematiska kvalitetsarbetet för rektor. Verksamhetschef Skola har i de två senaste
rektors rekryteringar kunnat lyfta detta arbete som en fördel att jobba som skolledare i
Upplands-Bro kommun och då även fått fler kvalificerat sökande än normalt.
Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020

7(12)

2 Uppföljning av Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020 - UN 16/0068-7 Uppföljning av Skolutvecklingsprogrammet 2016-2020 : Uppfoljning skolutvecklingsprogrammet_2020_Grundskolan

1.8 Likvärdighet – en förutsättning om alla skall med
Samtliga skolor arbetar med och för en likvärdighet inom respektive enhet/skola. Alla
har arbetat med SPSMs tillgänglighetsverktyg för att identifiera potentiella
utvecklingsområden.
Följande åtgärder vidtas på en skola vid behov för att säkerställa alla elevers utveckling
mot kunskapsmålen:
- Extra anpassningar av ordinarie undervisning.
- Handledning till lärare.
- Specialpedagogiskt stöd individuellt och/eller i grupp.
- Socialpedagogiskt stöd individuellt och/eller i grupp.
- Hela eller delar av skoldagen i mindre undervisningsgrupp.
- Extra undervisningstid vid behov. Eftermiddagskola/Läxhjälp
Huvudmannens kommentar:Likvärdigheten mellan skolorna är svårare att mäta. Våra
skolor har olika geografiska lägen och ligger i områden med olika socioekonomisk
kontext. Att detta innebär olika utmaningar för våra enheter är uppenbart. För att
ytterligare försöka fördela resurserna efter behov har utbildningskontoret i dialog med
rektorerna fördelat de senaste tre årens statsbidraget Likvärdig Skola utifrån en
socioekonomisk modell till varje skola så varje skola kunnat göra sina egna
prioriteringar och satsningar. Exempel på skolnivå är förstärkt elevhälsa, ökning av
lärare eller speciallärarkompetens och förtätning av digitala hjälpmedel.
Utbildningskontoret har också använt delar av statsbidraget till att utöka skolledningen
på två skolor utifrån behov och förstärkt stödet till elever med språkstörning. Frågan om
våra skolor erbjuder likvärdig skolgång kvarstår men de jobbar aktivt för att varje elev
skall nå sin fulla potential. Förstelärartjänsterna fördelas också efter behov och i dialog
med rektorerna.

1.9 Språkutvecklande arbetssätt
Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande
i alla ämnen. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar
ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi
har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med. Det är dessutom
ofta genom språkliga uttrycksformer som lärare bedömer elevernas kunskaper. Skolan
ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska
språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Det innebär att lärare i skolans alla
ämnen har i uppdrag att i undervisningen ta ansvar för att stötta elevernas utveckling av
det specifika språk som kännetecknar ämnet som läraren undervisar i.
Huvudmannens kommentar: Samtliga skolor arbetar numera med ett delvis utvecklat
språkutvecklande arbetssätt, om än i olika omfattning. Under våren 2021 förstärker
utbildningskontoret arbetet inom ramen för BEAM-projektet när varje skolas rektor
med en utsedd nyckelperson (SKUA-utvecklare) utbildas inom området av Jönköpings
universitet. En utförlig analys av nuläget kommer sedan ske gällande skolans språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt och denna kommer sedan att ligga till grund för
kompetensutvecklande insatser ht-21.
Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020
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1.10 Digital förmåga på alla nivåer
Det har genomförts stora fortbildningsinsatser både lokalt på skolorna men även centralt
i kommunen. Under hösten 2018–2020 har flera studiedagar ägnats åt föreläsningar och
workshops för samtliga grundskolelärare i kommunen. Det finns två centrala funktioner
inom utbildningskontoret som har i uppdrag att stötta den pedagogiska utvecklingen
inom området på skolorna och även driva IKT-nätverken i kommunen. Finns framtaget
en s.k. Digiplan som skall gälla för alla våra skolor.
STL (Skriva sig till lärande) är en metod som snart finns på alla våra skolor.
Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att utvecklingen inom detta
område har prioriterats på samtliga skolor och den digitala förmågan är hög bland lärare
och därmed finns goda förutsättningar för våra elever. Vi kan också se Covid-19 gjort
att digitaliseringsarbetet behövt gå snabbare på våra skolor och att Upplands-Bros
omställning till fjärr-och distansarbete ligger i väl linje med andra skolkommuner och
huvudmän. Det som behöver prioriteras är likvärdigheten och att tillgången på teknik
finns på alla F-6 skolor. Det skiftar idag mellan skolorna från ca 1–1 dator/läsplatta per
elev till 1–3. På högstadieskolorna har satsningen på tillgången gjorts gemensamt vilket
medfört att likvärdigheten är densamma oavsett skola.

Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020
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1.11 Systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats. Vi använder Stratsys som system för
dokumentationen och tillsammans med rektorerna har formen reviderats. Det
systematiska kvalitetsarbetet sker utspritt över verksamhetsåret och följer en cykel av
såväl centrala rapporter och budget som verksamhetens egna årshjul. En utmaning som,
i olika omfattning, kvarstår är att få med personalen i alla delar av det systematiska
kvalitetsarbetet.

Huvudmannens kommentar: Huvudmannen bedömer att det finns ett väl utvecklat
systematiskt kvalitetsarbete på alla våra skolor och det omfattar hela styrkedjan.
Skolinspektionens granskning av huvudmannens kvalitetsarbete 2019 visade på inga
brister förutom uppföljningen av grundsärskolan som sedan under hösten 2019 blev
godkänd. Det som kan utvecklas är analysarbetet på de enskilda skolorna. För att i
högre grad sprida goda exempel planeras Kvalitetsdagar hösten 2021(2 dagar) där varje
skola deltar med motsvarande ledningsgrupp med fokus "dela-kultur".

Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020
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1.12 Kompetensförsörjning
Andelen lärare med lärarlegitimation ligger på ca 82% och ligger väl i linje med
kranskommunerna till Stockholm. Det blir generellt svårare för alla kommuner att få tag
på lärare med lärarlegitimation och det gäller även Upplands-Bro kommun. Ambitionen
är alltid att till varje utlyst tjänst tillsätta med lärare med legitimation som även är
ämnesbehöriga i samtliga ämnen de undervisar inom. För att kunna behålla och
nyrekrytera lärare krävs olika förslag på lösningar som delvis underlättar och renodlar
lärarens vardag. Ett pilotprojekt är nu igång i samband med nytt läsår s.k. mentorer
enligt "Upplands-Bro modellen". Dessa tjänster, en per klass, skall hantera och samla
ihop de delar som idag hanteras av lärare men som inte är direkt knutet till
undervisningen. Dessa tjänster finns nu i årskurs 1 på Brunnaskolan och årskurs 4 på
Ekhammarskolan. Responsen hittills är mycket positiv.
Vi har även blivit en s.k. Klusterkommun vilket innebär att vi fått möjligheten att teckna
avtal med Stockholms universitet för att ta emot ett flertal lärarstudenter på några
skolor. Fullt utbyggt innebär det att vi skall ha ca 200 studenter placerade hos oss under
ett läsår. Det är en fantastisk möjlighet för oss att sedan nyrekrytera dessa som lärare i
våra skolor. Det är endast hälften av alla kommuner i Stockholms län som får denna
chans. Vi är just inne på år två i denna satsning.
De kraftigt stigande lärarlönerna innebär också en problematik att få behålla de duktiga
lärare man redan har i organisationen samtidigt som varje ny lärare driver högre
lönekostnader och delvis försvårar lönestrukturen på skolan och totalt i kommunen.
Svårast att rekrytera är fortfarande lärare inom Ma/No och de praktiskt-estetiska
ämnena. Det råder även stor omsättning på skolledare i Sverige och inom
Stockholmsområdet även om det varit relativt stabilt för oss i Upplands-Bro under en
period.
Huvudmannens kommentar: För att underlätta för våra skolledare och säkerställa
likvärdigheten för alla våra skolor bör huvudmannen påskynda och prioritera arbetet att
införa central rekrytering där ett antal funktioner samarbetar för att tillsammans utarbeta
rutiner och bestämmer vilka rekryteringskanaler vi skall använda för alla våra skolor.
Malmö Stad har infört detta med gott resultat. Huvudmannen har ett nätverk för sina
biträdande rektorer sedan vårterminen 2019 för att säkerställa att det finns utbildade
biträdande rektorer med rätt kompetens som sedan kan anta kommande rektorstjänster.
Nätverket leds av strategiska skäl av Verksamhetschef Skola.

Utbildningsnämnden, Uppföljning skolutvecklingsprogrammet 2016 - 2020
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1.13 Skola och hem
Skolorna beskriver att de har väl fungerande skolråd, dvs. forum där skolan möter
representanter för föräldrarna, oftast 1–2 föräldrar/klass. Den viktigaste kontakten
mellan skolan och hemmet är ändå att föräldrarna tidigt kan följa elevens
kunskapsutveckling. Lärplattformen Vklass är den kanal som används för information
mellan skolan och hemmet. Veckobrev med aktuell information skickas hem till
vårdnadshavarna på många skolor, oftast via Vklass. Även rektorsbrev finns som en
kanal mellan skolledningen och dess föräldrar för att beskriva nyheter runt
skolorganisationen.

Resultaten ökar något inom samtliga områden jämfört med förra året. De ligger i paritet
med övriga kommuner som ingår i Våga Visa.
Huvudmannens kommentar : Huvudmannen bedömer att skolorna arbetar aktivt och
systematiskt med att förbättra kontakten mellan skola och hem. Huvudmannen bedömer
att skolornas hantering av "frågor och problem" är ett prioriterat område av rektor då det
är färre vårdnadshavare som vänder sig huvudmannen eller motsvarande. Huvudmannen
bör överväga att erbjuda utbildning för vårdnadshavare runt det relativt nya
betygssystemet och dess kunskapskrav, så att varje föräldrar förstår hur de bästa kan
stödja sina barn i sin utveckling. Flera föräldrar har fortfarande gått i den gamla skolan
med betygsskalan 1–5 eller G, VG och MVG.
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Utbildningskontoret
+46 8-581 696 64
emilia.kihlstrand@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-12-21
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Er beteckning

Utbildningsnämnden

Tillsyn av fristående förskolor 2020
Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan Discovery
2. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan Fjärilen
3. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan I Ur och Skur Miklagård
4. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
Källskolans förskola
5. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan Pärlan
6. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
Säbyholms förskola
7. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
Urfjälls montessoriförskola
8. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan Växthuset
9. Utbildningsnämnden antar Utbildningskontorets tillsynsrapport av
förskolan Äventyret

Sammanfattning
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av fristående förskolor i UpplandsBro kommun. Enligt skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över
fristående förskolor vars huvudman kommunen godkänt.

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.
Med hänsyn till pågående pandemi har tillsynen genomförts digitalt och i och
med färre möjligheter till insyn i verksamheter har detta beaktats i
bedömningarna av förskolorna.
Tillsynsrapporter per förskoleenhet biläggs.
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
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Datum

Vår beteckning

2020-12-21

UN 20/0347

Beslutsunderlag


Utbildningskontorets tillsynsrapporter med bilagor den 21 december
2020

Ärendet
Utbildningskontoret har genomfört tillsyn av fristående förskolor i UpplandsBro kommun. Enligt skollagens 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över
fristående förskolor vars huvudman kommunen godkänt.
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.
Med hänsyn till pågående pandemi har tillsynen genomförts digitalt och i och
med färre möjligheter till insyn i verksamheter har detta beaktats i
bedömningarna av förskolorna.
Tillsynsrapporter per förskoleenhet biläggs.
Utbildningskontorets bedömning
Utbildningskontoret har med hänsyn till pågående pandemi utfört en
komprimerad tillsyn där granskning genomförts av samtliga fristående
förskolor i kommunen på ett mer övergripande plan. Utbildningskontorets
utredare har inte haft möjlighet att fördjupa granskningen av varje verksamhet
och av varje enskilt område. Därmed kan denna tillsyn ses som en bedömning
av nuläge utifrån förskolornas inskickade underlag samt de intervjuer som
genomförts. De utvecklingsområden som identifierats avses följas upp på ett
mer fördjupat sätt vid nästa tillfälle för tillsyn.
En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman, som enligt skollagen står
under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter om verksamheten inte fullgör
de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vid mindre
allvarliga överträdelser kan anmärkning tilldelas. Råd och vägledning ger
huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister.
Säbyholms förskola föreläggs att skriftligt redovisa för sitt arbete med barn i
behov av särskilt stöd i sin språkliga utveckling. Förskolan ska särskilt
uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och
stimulans eller särskilt stöd. Säbyholms förskola föreläggs att inkomma med
svar till Utbildningskontoret senast den 15 februari 2021.
Anmärkningar med uppföljningar vid planerad tillsyn under 2021 har delgivits
förskolan Fjärilen, I Ur och Skur Miklagård, Pärlan, Växthuset, Äventyret,
Källskolans förskola och Säbyholms förskola.
Råd och vägledning för utveckling av verksamheter har lämnats för samtliga
förskolor.

2 (3)

3 Tillsyn av fristående förskolor 2020 - UN 20/0347-16 Tillsyn av fristående förskolor 2020 : Tillsyn av fristående förskolor 2020

Datum

Vår beteckning

2020-12-21

UN 20/0347

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

Fredrik Nordvall
Utbildningschef

Bilagor
1. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Discovery med
bilagor den 21 december 2020
2. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Fjärilen med bilagor
den 21 december 2020
3. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan I Ur och Skur
Miklagård med bilagor den 21 december 2020
4. Utbildningskontorets tillsynsrapport av Källskolans förskola med
bilagor den 21 december 2020
5. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Pärlan med bilagor
den 21 december 2020
6. Utbildningskontorets tillsynsrapport av Säbyholms förskola med
bilagor den 21 december 2020
7. Utbildningskontorets tillsynsrapport av Urfjälls montessoriförskola med
bilagor den 21 december 2020
8. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Växthuset med
bilagor den 21 december 2020
9. Utbildningskontorets tillsynsrapport av förskolan Äventyret med
bilagor den 21 december 2020

Beslut sänds till
 Berörda förskolor
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Tillsynsrapport Förskolan Discovery
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju genomförd med
förskollärare den 4 november. Underlaget biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser att den nystartade förskolan bedriver en verksamhet där
barnen får möjligheter att utvecklas och lära i en trygg miljö. En bedömning är att
målen utifrån läroplanen uppfylls så långt det är möjligt och håller en övergripande
god kvalitet.
Utbildningskontoret ser särskilt positivt på att det finns ett nära samarbete mellan
Förskolan Discovery och huvudmannens förskolenhet i Järfälla som leds av samma
rektor. Det blir tydligt att det finns riktlinjer och handlingsplaner som är förankrade i
verksamheten och som underlättar en uppstart av en ny förskola från grunden.
Möjligheten till stöd och vägledning med gemensam specialpedagog ger också en
större chans att fånga upp barn med behov av särskilt stöd.
Utbildningskontoret uppfattar att arbetet med normer och värden är närvarande i det
dagliga arbetet. Under intervjun framkommer det att pedagogerna samtalar med
barnen om barnkonventionen och allas lika värde, samt lägger fokus på att skapa en
välfungerande barngrupp.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.

www.upplands-bro.se
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I tillsynen har Utbildningskontoret efterfrågat hur förskolorna arbetar med att lägga
grunden för en adekvat digital kompetens för barnen. I läroplanen framgår att barnen
ska utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och att de ska ges
möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
(Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag).
I intervjun uttrycks att den digitala undervisningen är under uppbyggnad i
verksamheten och att det är ett utvecklingsområde för hela personalen.
Utbildningskontorets utredare önskar se mer av förskolans arbete med det digitala vid
nästa tillfälle för tillsyn, och önskar då ta del av huvudmannens plan för detta arbete.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och
sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska (Lpfö 18, 2:2). Vidare
ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Eftersom det finns
många flerspråkiga barn på förskolan Discovery krävs en stor medvenhet hos hela
arbetslaget samt en tydlig systematik i arbetet för att tillmötesgå behovet som finns
hos barn och vårdnadshavare för att nå målen i läroplanen. Utbildningskontoret avser
följa upp arbetet med flerspråkiga barn vid nästa tillfälle för tillsyn, och önskar då ta
del av huvudmannens plan för detta arbete.
Bilaga
1. Underlag inför tillsyn, Förskolan Discovery
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1.Verksamhetens namn samt huvudman.

Förskolan Discovery, Tellusbarn i Sverige AB
2.Adress.

Hjortronvägen 117, Kungsängen
3.Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

Rektor Karin Bergwall utbilda förskollärare och läst första året på Rektorsprogrammet (även
utbildad som Montessorillärare 60hp, samt barnskötare). Arbeteta sedan 1995 inom förskola
och med olika befattnignar. Jag har tidigare arbetat som förskolechef i Sigtuna och
biträdande rektor på förskolan Galaxen Tellusbarn Södermalm/Skanstull. Idag rektor för två
förskolor, en i Järfälla kommun och en i Kungsängen.
4.Antal barn enligt godkännande.

Förskolan Discover har möjlighet att ta emot upp till 130 barn.
5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).
Under uppstart har vi en avdelning öppen med 15 barn inskrivna ålder 1 - 5 år. När vi får in
fler barn ca 20 barn öppnar vi upp en till avdelning, och då blir det en avdelning för de en för
de yngre barnen 1-3 år och en för de äldre barnen 3-5 år. Tanken är sen att dela in barnen 12 år 2-3 år, 3-4 år och 4-5 år.
6.Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med förskollärarlegitimation.

Tre pedagoger, 1 förskollärare med legitimation, samt två utbildade barnskötare.
7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

Tre pedagoger, 15 bar
8.Planerad kompetensutveckling för personalen.

Under augusti månad fick pedagogerna utbilda sig inom naturområdet, Utikuligt heter
utbildningen, samt köpt in tillhörande material som bla uppdragskort till naturen. De fick
också delta i en föreläsning inom tillgänglig miljö, inkludering mm. Vi har också deltagit i
Informationsträff om orosanmälningar. Under hösten ska vår förskollärare utbilda sig inom
utbilningen Utmana och stödja Uppsala universitet via Upplands bro (tanken var att
förskolläraren skulle också utbilda sig inom TAKK, men då båda utbilningarna sker under
samma dagar valde vi förstnämde. En barnskötare ska utbilda sig inom Dialog book reading
genom Tellusbarn och Stockholms univeristet, som handlar om att hjälpa barnen i deras
spåkutveckling.
9.Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barnfår det stöd som
behövs.

Vi har utarbetade dokument som beskriver själva processen och hela händelseförloppet som
vi utgår ifrån. Rektor skriver utbildningsplan och avdelning arbetsplan, båda med mål och
syften (arbtesplanen grundar sig på utbildningsplanen och kartläggningen). Vi kartlägger på
oranistionsnivå/gruppnivå. Vi ser till- och utgår från varje barn som egen individ och dess
behov och planerar utifrån det, anpassar veksamheten efter varje barn och barngrupp. Varje
arbetslag har barnkonferenser och samtalar om barnen, finns behov att lyfta ett barn och
dess behov ytterligare vänder sig pedagogerna till rektorn, som stöttar arbetslaget, och
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därefter bedömmer om specialpedagog behöver kopplas in. Specialpedagogen går ut i
barngrupp och observerar avdelningen, pedagogerna- arbetssätt/förhållningssätt och
gruppen, och ger dem handledning. För att specialpedagogen ska kunna komma in för
observation och deltagande av enskilt barn krävs samtycke från VH. Därefter kan
specialpedagogen kartlägga på individnivå och arbeta fram en handlingsplan tillsammans
med pedagoger och VH. som sedan ska efterlevas, följa upp och utvärderas. Om rektor och
specialpedgog bedömmer att tilläggsbelopp behöver sökas för enskilt barn, informeras VH
och en ansökan utarbetas av specialpedagog och rektor.
10.Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

Vi har utarbetatade dokument som vi följer. Dagligen ser vi över miljön inne som ute, finner vi
något som är olämpligt åtgärdas det diretk eller skyndsamt via vår vaktmästare. En gång per
termin använder vi Allergi- och Barnsäkerhetsrond -dok som gås igenom på förskolan, inne
ute osv. Brister antecknas och åtgärdas. VI har också ett dok Plan för barnsäkerhet och kris
som alla pedagoger läser igenom varje år och skriver under på det, samt diskuteras det
under våra APTn och med fiktiva händelser. Vi går även regelbundet utbildningar inom HLR
och Brandutbildning.
11.Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerarverksamheten?

Styrdokumnet; Skollagen, förskolans läroplan LPFÖ 18, Barnkonventionen, (samt förhåller
oss till kommunens regler och riktlinjer). Vi följer och arbeter utifrån läroplanen för förskola
(Lpfö 18), skollagen och andra nationella styrdokument, med en särskild inriktning på språk,
hälsa och skapande. Vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi bedriver en pedagogisk utbildning där
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolans
utbildningsplan med mål och syften utifrån våra styrdokument synliggör det arbete som ska
prägla utbildningen under det aktuella läsåret. Utbildningsplanen är en del av förskolans
systematiska kvalitetsarbete. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra
utbildningens kvalitet och uppnå likvärdighet, genom att planera, analysera och utveckla
utbildningens innehåll utifrån var vi står idag. Både skollagen och förskolans läroplan anger
krav på att förskolan ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att både
personal, barn och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i detta arbete.
12.Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiskakvalitetsarbete?
Ja/nej
JA
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

Vi har dagligen samtala med VH för att finnas där för dem, svara på frågor och berätta om
verksamheten och deras barn. Vi följer våra rutiner för klagomålshantering, dvs finns det
något missnöje från VH sida kontaktar dem i första hand pedagogerna på den avdelning dem
tillhör. Fortsätter missnöjet från VH sida kontaktar dem Rektorn som bokar in ett möte där Vh
får lyfta sina tankar, funderinar, missnöjen. Därefter om så önskas bokas ytterligare ett möte
in med både VH och ansvarig pedagog för att arbeta fram bästa lösningen och följa upp
ärendet. Fortsätter missnöjet kan VH vändas sig till Telusbarns VD. Klagomål, utreds,
dokumneteras, följs upp. Som sedan redovisas för VD.n.
14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

Ja, Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021. Arbetet med att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling
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ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda)
återspeglas i en plan mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan. Planen ska
efterlevas i den dagliga verksamheten, och föls upp fortlöpande under året som APT,
planeringsdagar, enhetsmöten, avdelningsmöten, samt under föräldramöten och föräldraråd.
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

Genom dagalig kontakt vid lämning och hämtning, månadsbrev och genom vår plattform
Inofmentor där VH kan ta del av barnens aktiviteter, utveckling och lärande, samt olika forum
som utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd (och verksamhetsmingel) pga Covid-19
har vi fått lägga om våra möten, mer digitalt, utomhus, eller få deltagande väl utspridda i
lokalen.
16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej
JA
17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

JA
18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de
målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer?

Förskolan erbjuder olika estetiska uttryckssätt som målning, musik, dans eller drama som en
naturlig del av förskolans utbildning. Varje barn ska erbjudas en miljö med material tillgängligt
som möjliggör skapande på eget initiativ. Vi har också en konstpedagog anställd på vår
förskola, (ateljé är under uppbyggnad) där alla barn får möjliget att delta i verksamheten inne
som ute.
20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

Vi ska utgå från hela barnets dag när vi planerar utbildningens innehåll. Där motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och förståelse för hur viktigt det är att ta hand
om sin hälsa och sitt välbefinnande finns med. Rörelse är viktigt hela livet, men de tidiga åren
är den period i livet som vi lägger grunden för barnens hälsa, intellekt och mycket annat. När
barnen rör sig så stimuleras deras hjärna och de får bättre förutsättningar att lära och
utvecklas. Pedagogledd rörelse kan vara morgongymnastik på gården, miniröris, en bana ute
i naturen eller rörelse till tex lets dance med projektorn. Enligt WHO:s rekommendationer ska
barn vistas utomhus dagligen och vara fysiskt aktiva minst 180 minuter varje dag, varav
minst 60 minuter ska innehålla pulshöjande fysisk aktivitet. Alla barn är ute minst en gång per
dag, där pulshöjande aktivteter är inplanerade.
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21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

Vi arbetar med det både inne som ute... Inom språket; vi samtalar med barnen dagligen,
använder ett rikt och ett nyanserat språk, belyser olika ord och begrepp om det som sker, vi
arbetar med. Sjunger och använder rim och ramsor. Varje barn ges förutsättningar att
utveckla det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än
svenska. Vi kommer bland annat att arbeta med Bornholms modellen och Dialogic
Bookreading. Dialogic Bookreading är en effektiv metod som ökar barnets ordförråd och
stimulerar barnets språkutveckling. Studier som har gjorts visar att barn som har tillägnat sig
böcker genom Dialogic Bookreading har utökat sitt ordförråd och utvecklat sitt språk mer än
barn som enbart har tagit del av böcker genom lyssna. Metoden har visat sig ge goda
effekter på barnens senare prestationer i skolan. Under introduktionen kartlägger vi vilka
modersmål som finns för att kunna arbeta vidare med det sen med barnen på olika sätt, ex
om pedagoger kan samma språk - samtala och läsa saga. Lyssnar på saga vi ipad, vh kan
bli delaktiga genom att berätta vad olika ord heter kopplat till det projekt vi arbetar med. Inom
matematikem; Skapar vi en grund för matematisk förståelse i barnens lek då de; upptäcker
och skapar mönster, spelar spel, löser problem, jämför färg, form och storlek hos olika
föremål, sorterar föremålen, rör sig ute i naturen och bygger kojor, snögrottor eller sandslott.
Varje barn får möte matematik som är meningsfull utifrån deras perspektiv. ex. Barnen går
formpromenader där de kan identifiera och fotografera eller filma de former som de har sett.
På samlingen kan de återberätta för kompisarna genom att visa filmen eller bilderna de tagit
med lärplattan. De kan t ex få jämföra vägskyltens form till någon annan form de hittar i sin
omgivning. Pedagogerna benämner begreppen cirkel, kvadrat, rektangel, triangel som
barnen kan förstå och koppla till rund, fyrkant och trekant. I skogen kan barne leta löv och
jämföra de geometriska formerna. De kan bygga trianglar, kvadrater och rektanglar av pinnar
och cirklar av rep. Använda kroppen som verktyg "hur många barn behövs till en triangel?
Kunnande om geometriska former handlar inte bara om att verbalt nämna dem, det som
målas eller gestaltas med kroppen är också matematiskt kunnande. Inom naturvetenskapen;
tillämpar vi vardagliga fenomen och enklare experiment tillsammans med barnen och
problematisera olika skeenden och förlopp med att låta barnen komma med sina egna
hypoteser och förklaringar till det som sker. Vad händer med vatten om man sätter den ute
när det är minusgrader? Vad händer med snö och is när man tar in dem? Vi uppmuntrar
barnen att hjälpa varandra och lösa svårigheter tillsammans, tex teknik i vardagen, hur
fungerar ett blixtlås. Ex för att utveckla och stimulerar barnens förståelse, kunskaper om
växter och djur, tar vi med oss till utflykten uppdragskort om djur och växter, små
förstoringsglas, några burkar med lock, naturböcker och en Ipad för foton och fakta.
22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för barnen?

Vi håller på att utveckla vårt arbete med digitala verktyg för att fördjupa det pedagogiska
arbetet, som Ipaden med dess olika funktioner, QR-koder och projektorn. Genom projektion
så skapar det enorma möjligheter för barnens utforskande och lek men också en möjlighet
för oss pedagoger att verkligen följa barnens tankar och skapa nyfikenhet att utforska vidare.
Genom QR-koder kan många olika situationer och aktiviteter bli ännu mer utmanande och
intressanta. Genom de digitala verktygen erbjuds barnen en möjlighet att konstruera och
nyttja teknik utifrån sina intressen och erfarenheter.
23.Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egnaförutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Genom kontinuerligt återkommande observationer tar vi tillvara på barnens intressen, tankar
och åsikter för att vi ska kunna hjälpa och stödja dem i deras utvecling och lärande. Vi
möjliggör för barnen att bli självständiga genom bland annat tillgängliga miljöer som ex. med
låga bord och stolar, hyllor i barnens höjd med material. Pedagogerna är närvarande och
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medforskande och hjälper/stöttar barnen i nya situationer, lekar och sociala samspel.
Bildstöd är ett bra hjälpmedel för att tydligöra i olika situationer som barnen befinner sig i.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och
historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika
kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24.Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål änsvenska ska
utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet?

Under introduktionstiden kartlägger vi via ett dokumnet språkdomäner vilka modersmål som
finns på förskolan för att kunna arbeta vidare med det sen med barnen på olika sätt. Ex. om
pedagoger kan samma språk - samtala och läsa saga med dem barnen. Annars får barnen
lyssna på saga via ipad, vh kan bli delaktiga genom att berätta vad olika ord heter kopplat till
det projekt vi arbetar med. Vi arbetar också med de olika länderna och dess flaggor och
musik. Barnen kan också få visa upp en tillhörighet som har stor betydelse för dem. Svenska
språket finns dagligen med, se mer under flik språk.
25.Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

Genom att låta varje enskilt barn utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av
stereotypa föreställningar, samt att barn och familjer ska bemötas med öppenhet och på ett
respektfullt sätt utan att göra antaganden utifrån stereotypa föreställningar. Barnen ska få
leka de lekar som tilltalar dem och välja fritt bland de leksaker och material som fångar dem.
Ex. vi synliggör genom bilder, böcker och samtalar om att familjen kan se olika ut. Vi har
böcker med både flickor och pojkar i huvudrollen, vi byter kön på karaktärer i böcker, sånger
och ramsor, eller i samtal om olika yrken med mera. Vi utgår från ett genusperspektiv när vi
köper in nytt material till förskolan.
26.Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla sin förmåga att fungeraenskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler?

Genom våra aktiviteter och temainriktade arbetssätt kan vi visa exempel på livskunskaper i
bemötandet med varandra på ett lekfullt och spännande sätt. Den levande bilden av en
gestaltning, där barnen själva kan komma med förslag på Ex. ”hur gör vi när något känns
orättvist, när någon känner sig utanför eller illa behandlad". Vi arbetar för att barnen ska ha
förståelse för att vi har olika behov och att rättvist inte alltid är lika för alla. Pedagogerna är
goda förebilder som ger barnen relationsverktyg i möten med varandra. Vi visar barnen
respekt och lyssnar på varandra. Vi är närvarande pedagoger som låter barnen ”förundras”
fundera, prova, upptäcka och experimentera utan några färdiga svar i sina upptäckter och
lärande. Vi sätter ord på det barnen gör för att förstärka det positiva (vi undviker ett nej utan
en förklaring). Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra, för att vi bryr oss om varandra. Vi
och barnen sätter gemensamma regler som vi ska förhålla oss till under dagen på förskolan.
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Tillsynsrapport Förskolan Fjärilen
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolan ombetts fylla i
samt en digital intervju genomförd med förskollärare den 2 november. Underlaget
biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En övergripande bedömning är att målen utifrån läroplanen
uppfylls och håller god kvalitet.
Utbildningskontoret ser särskilt positivt på språk- och identitetsutveckling som arbetas
med tillfredsställande utifrån förutsättningarna. Samtliga barn är flerspråkiga och att
stärka barnen i deras respektive modersmål är ett naturligt inslag, genom att man till
exempel benämner saker i vardagen och ljudar och rimmar på olika språk. Samtidigt
betonas att svenska språket är grunden för verksamheten och Utbildningskontoret ges
intrycket att förskolan är väl medveten om såväl språkliga möjligheter som
utmaningar i verksamheten.
En annan styrka är arbetet med normer och värden som Utbildningskontoret uppfattar
pågår dagligen under hela året. Under intervjun framgår att pedagogerna bland annat
samtalar med barnen om barnkonventionen och allas lika värde. Genusperspektivet är
närvarande, vilket ger varje barn möjlighet att utvecklas som individer utan att
begränsas av traditionella könsvärderingar.
Utbildningskontoret ges vidare intrycket att digitalisering har fått stort genomslag i
verksamheten och används på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
Lärplattor används dagligen både i grupp och individuellt och förskolans projektor
används ofta i undervisningssammanhang och vid lek.

www.upplands-bro.se
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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.
Enligt skollagen (4 kap 2 - 6 §§) ska förskolan utföra systematiskt kvalitetsarbete.
Detta innebär att den, både på huvudmanna- och enhetsnivå, systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att få kunskap
om hur förskolans kvalitet kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjlighet till
utveckling och lärande (Lpfö 18, 2:6). Detta förutsätter en pågående dialog mellan
verksamhet och huvudman för att utbyta information, skapa delaktighet och
samförstånd.
Under intervjun uttrycks att arbetet på enhetsnivå främst hålls inom enheten och att
förskolan samtidigt inte delges information om huvudmannens arbete.
Utbildningskontoret ser behov av en utökad dialog dialog mellan enhet och huvudman
vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet och önskar vid nästa tillfälle för tillsyn
följa upp detta på ett mer fördjupat sätt
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
I läroplanen framgår att barns inflytande och delaktighet ska lägga grunden för att
barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18). I intervjun
framgår att arbetslaget utgår från barnens intresse i val av aktiviteter och lekar, där de
exempelvis får välja vilken park de vill gå till. Utbildningskontoret bedömer att
ytterligare arbete kan läggas på att få barnen med i olika demokratiska processer, det
kan exempelvis ske genom barnråd eller liknande. Barnen kan även ges en större
delaktighet i planeringen av undervisningen. Utbildningskontoret rekommenderar
förskolan att upprätta en skriftlig och tidsatt plan för detta arbete.
Bilaga
1. Underlag inför tillsyn, Förskolan Fjärilen
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.
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1. Verksamhetens namn samt huvudman.

Förskolan Fjärilen , Mubarak Förskolor AB , Mahad Mohamed
2. Adress.

Finnstastigen 54-56
3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

Muna Kelifa, legitimerad förskollärare med över 10års erfarenhet som förskolechef
4. Antal barn enligt godkännande.

38 Barn
5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).

29 barn 1-3år 13 och 3-5 år 16
6. Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med
förskollärarlegitimation.

Åtta pedagoger: sex banskötare en förskollärare med förskollärarlegitimation och en
förskollärarstudent som examineras i januari 2021
7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

13/16per avdelning och ca fyra barn per pedagog
8. Planerad kompetensutveckling för personalen.

Vi erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling och fortbildning för all
personal i förskolan. Vårt mål är att utveckla våra medarbetares kompetens.
Kommande kompetensutveckling och som pågår är, hygien, smitta och
infektioner i förskolan, föreläsning om hälsa och kost och handledning av
läslyftet.
9. Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs.

Om vi misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd så börjar vi med att
diskutera tillsammans med rektorn och kontaktar hemmet för att föra en
dialog kring våra observationer och hur vi ska gå vidare. Vid behov
samarbetar vi med specialpedagog och vid behov kan även hen besöka vår
verksamhet för att hjälpa till med observationer/iakttagelser och utifrån dessa

www.upplands-bro.se
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ge fortsatt stöd och råd. Vi har även en specialpedagog inom Mubarak
förskolor AB som vi kan ta in för stöd och råd. Alla fall är unika och
behandlas på olika sätt. Vid behov kan extra resurs sättas in och den
ordinarie personalgruppen kan även gå fördjupade kurser i hur vi kan jobba
med det enskilda barnet. Det viktiga att tänka på är att vi försöker anpassa
miljön efter barnens behov. Vi arbetar systematiskt med kartläggning när
ett nytt barn börjar på förskolan har vi en rutin där vi har uppföljningssamtal
med vårdnadshavaren samt gör olika observationer under inskolningen för
att på bästa sätt bemöta barnets behov i samarbete med föräldrar.
Om vi misstänker att ett barn är i behov av särskilt stöd så börjar vi med att
diskutera tillsammans med alla pedagoger och då gör vi ytterligare
observationer i olika situationer/miljöer.
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 förskole tiden. 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 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
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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
kartläggning, handlingsplan och utvärdering.

10. Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

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.
11. Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerar
verksamheten?

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
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igenom dokumenten och signerar att dem har läst därefter. I en målstyrd
verksamhet är det rektorn tillsammans med förskollärare och barnskötare
som avgör 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 rektor och
förskollärare. Varje huvudman har det yttersta ansvaret för kvaliteten i
verksamheten. Rektor 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 rektorn 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.

12. Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiska
kvalitetsarbete? Ja/nej

Ja
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

Vi har rutiner för hur vi tar emot ett klagomål. I handlingsplanen för
klagomål finns en blankett som är tillgänglig för alla.
Klagomål kan framföras direkt till personal eller till rektorn, muntligt eller
skriftligt via e-post eller brev. Alla klagomål ska dokumenteras av rektorn,
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.

3 Tillsyn av fristående förskolor 2020 - UN 20/0347-16 Tillsyn av fristående förskolor 2020 : Underlag inför tillsyn av enskild huvudman HT 2020, Förskolan Fjärilen

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
frektorn berörd personal för att få dennes syn på sakfrågan. Rektorn 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.

14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

Ja, den utvärderas och uppdateras årligen tillsammans med samtliga anställda.
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

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
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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.
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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 kallar till föräldramöte två gånger per år. Dessa möten 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.
16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

Ja
17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

Ja, verksamheten följer kommunens tillämpningsföreskrifter
18. Övriga upplysningar

------

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur
detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många
uttrycksformer?

Vi vill ge barnen en trygg miljö som ska vara rolig och lärande. Den ska vara
utmanande och locka till lek. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande med hjälp
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av olika uttrycksformer såsom bild och form, skapande, sång, musik och dans,
drama, rytmik och rörelse.

20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

Motoriken har en stor plats i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med idrott och hälsa.
Fysiskaktivitet spelar inte bara en stor roll för hälsan utan även för barns utveckling.
Leken får ett stort utrymme hos oss, i leken erövrar barnen nya erfarenheter,
bearbetar upplevelser, lär sig att lösa problem och samarbeta. Leken är
grundläggande för barns lärande. Vi anser att vår utomhus miljö gynnar oss då den
ger barnen möjlighet att utöva och utveckla sin motorik.

21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga
att använda matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

Alla som kommer att arbeta på förskolan är väl medvetna om att
språkutvecklingen sker under hela dagen och i alla situationer och
aktiviteter, stora som små. Bara en enkel sak som att gå in och tvätta
händerna gör att ett barn kan lära sig nya begrepp som tvål, pappershandduk,
vatten, din tur, min tur, papperskorg, slänga, stänga, varmt och kallt etc.
Med hjälp av en medveten pedagog och dessa material lär sig barnen snabbt
nya vardagsord/begrepp. Vi kommer att se till att ha bokstäver och ord
ständigt i barnens blickomfång för att skapa nyfikenhet och intresse för
skriftspråk
Vi har naturen nära och kommer att använda den som en resurs i många av
förskolans aktiviteter samt satsa mycket på att erbjuda barnen nya
upplevelser med naturen som utgångspunkt. Vårt mål är att besöka skogen
flera gånger i veckan och vårt mål med dessa besök är att barnen ska få
utforska livet i skogen och utifrån sin egen fantasi utveckla sin kreativa lek
och motorik. Här får barnen även chans till att utveckla sin respekt för allt
levande och omsorg för sin närmiljö. Vårt första mål kommer vara att arbeta
med vår närmiljö. Under hela läsåret kommer vi följa årstiderna där vi
beroende på årstid lyfter fram olika kretslopp i naturen. Exempelvis hur
naturen ändrar form under de olika årstiderna.
Inom matematiken kommer vi först se vad barnen har för behov att arbeta
kring, exempelvis taluppfattning, mätning, sortering, klassificering etc. och
utefter det göra upp en plan kring detta. Precis som i språket så sker den
matematiska utvecklingen i alla möjliga vardagliga sammanhang.
Exempelvis när barnen ska lära sig att ta på sig sina kläder så benämner vi
”Bra, nu har du EN sko på dig…. en mössa, ett par vantar etc.
Sammanfattningsvis använder vi naturen och matematiken runt omkring oss
för att stärka språket.
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22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för
barnen?

Idag är IKT ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på
samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder vår IT-utrustning
både som arbetsverktyg, informationskälla och för kommunikation. Utbudet
av information är idag närmast gränslöst, vilket innebär förändrade
förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling.
Varje avdelning har minst en lärplatta att tillgå. Vi har flera olika appar, som
alla har en pedagogisk grund och tanke i sig, där utforskande kan ske inom
bland annat matematik, programmering, språkutveckling och skapande.
Barn och pedagoger skapar och utforskar tillsammans. Barnen kan på eget
initiativ ta fram lärplattorna och utforska individuellt eller tillsammans med
andra barn. Vi har även projektor på förskolan som används vid
undervisning.
23. Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Via observationer kartlägger arbetslagen på respektive avdelningar barnens
behov och intressen. Vid planering utgår vi från barnens intressen och skapar
möjligheter och utmaningar där de får möjlighet att utvecklas utifrån barens
förutsättningar.
Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv
hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24. Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än
svenska ska utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella
identitet?

Eftersom vi har många barn, vars föräldrar har ett annat modersmål än
svenska, så lägger vi stor tyngd på att barnen ska få möjlighet att utveckla
sin svenska hos oss på förskolan. Vid inskolningssamtalet lyfter vi även fram
hur bra och viktigt det är att föräldrarna pratar sitt modersmål med barnen
hemma. Vi är alltid medvetna om att vi måste tänka på att konstant benämna
namnen på saker och ting och ofta upprepa orden många gånger i olika
sammanhang så att barnet kan ta till sig språket. Men något som är minst så
viktigt är även at barnen känner sig trygga, att det kan känns sig trygga med
att det är okej att göra eller säga fel.
Ett starkt modersmål är grunden för att lära sig och utveckla andra språk. Det
är dessutom lättare att tillägna sig ny kunskap om man har många ord och
begrepp på sitt modersmål. Flera språk kan utvecklas samtidigt och stödja
varandra. Att kunna flera språk är en tillgång i det samhälle vi lever i idag,
både för individen och för samhället.
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Detta gör vi genom att:
• Uppmuntra familjen att använda modersmålet i samtal med sina barn
• Se flerspråkighet som en tillgång
• Ta tillvara flerspråkig personals kompetens
• Erbjuda böcker och material på olika språk och från olika kulturer
• Analys av språkdomäner
• Uppmuntra barnen att använda modersmålet som tankeredskap
• Använda läs-lyftet i arbetet med modersmål.
Vi läser mycket för barnen och vi använder oss mycket av bildkort för att stimulera
barnens språkutveckling.
25. Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

Vi är väldigt måna om att alla barn ska få chansen och möjligheten att leka
med vad och vem de vill på förskolan. Barnen lär sig tidigt kring alla
människors lika värde och att alla ska kunna respektera alla på förskolan,
såväl barn som vuxna, pojke eller flicka.
Vi arbetar med genusperspektiv. Vår målsättning är att ge barnen möjlighet
att utveckla alla sina färdigheter. Flickor och pojkar ska ges möjlighet att
utvecklas fullt ut som individer, utan att begränsas av traditionella
könsvärderingar.
Vi vill lära och visa barnen att alla människor, oavsett kön, ålder, fysisk och
mental funktionalitet eller etniskt ursprung ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter.
Genus och jämställdhetsarbetet på förskolan är ett arbetssätt och en
grundläggande värdegrundsfråga som genomsyrar hela verksamheten och
pedagogiken.
Vi försöker använda könsneutrala ord eller egennamn och på så sätt minska
mängden könsbundna uttryck. I dagligt tal använder vi hellre ”kalles” och
”Aminas” istället för ”hans” och ”hennes”.
Alla barn ska erbjudas samma tekniska, logiska och fysiska utmaningar och
lekar, och alla barn ska få möjlighet att träna empatiska förmågor, så som
försiktighet, hjälpsamhet och omsorg. Vi pedagoger visar själva i vårt
dagliga arbete att kön inte har någon betydelse för vem som bakar, snickrar,
städar, diskar, tröstar eller dansar.
På förskolan försöker vi undvika eventuella förväntningar utifrån barnets
kön. Vi undviker att säga att barn är. Barn beter sig, agerar och gör. Oavsett
barnets kön har vi inga förväntningar och föreställningar om att barnet skulle
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vara mer eller mindre villig till t.ex. ömhet och kroppslig närhet eller ha
mindre eller större behov av det. Vi uppmärksammar och är lyhörda för
barnens känslor och tankar och tränar på att sätta ord på känslorna
tillsammans med barnen. Vi tror att ett barn som får kontakt med sina
känslor utvecklar mångsidighet och lättare finner ord och lösningar vid
exempelvis konflikter. Vi anser att känslor som glädje, nyfikenhet, rädsla,
ilska, besvikelse, förtvivlan, vrede, sorg och rädsla inte har någon
könstillhörighet. På förskolan ska alla barn ha rätt till alla känslor.

26. Hur arbetar verksamheten 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?

I förskolan fjärilen ska barn, föräldrar och personal känna sig trygga och
respekterade.
Med trygghet menar vi:
1. Att alla barn och föräldrar känner sig välkomna, sedda och bekräftade.
2. Att barn vet vem de ska vända sig till när de känner oro för en situation i
förskolan.
3. Att föräldrar vet vem de ska vända sig till om de känner oro för sitt barns
situation i
förskolan
4.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 förskolan 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 framallas 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:
1) Ett demokratiskt klimat i förskolan.
2) Att stärka varje barns självbild.
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3) Att utveckla samhörighetskänsla och samspel i barngruppen.
4) Att träna barn i att lösa konflikter och utveckla sin förmåga att
kompromissa.
5) Att bemöta alla barn, föräldrar och vuxna på ett respektfullt sätt.
6) 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.
I 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.
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Tillsynsrapport förskolan I Ur och Skur
Miklagård
Tillsynens genomförande
En tillsyn bidrar till en 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.
Formen for tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju genomförd med
förskollärare den 4 november. Underlaget biläggs denna rapport.
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. En särskild styrka är verksamhetens
pedagogiska fokus som tar tydligt avstamp i läroplansmålen. I år arbetar förskolan
med ett övergripande temaarbete där olika uttrycksformer samspelar. Enligt läroplanen
gör temariktade arbetssätt lärandet mångsidigt och sammanhängande (Lpfö 18,
Förskolans värdegrund och uppdrag). Under intervjun nämns det systematiska
kvalitetsarbetet återkommande som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.
Utbildningskontorets intryck är att förskolan har byggt upp en systematik i arbetet
vilket efterfrågades under förstagångstillsynen år 2017. Utbildningskontoret ges
vidare intrycket av en stabil personalgrupp som ges möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling.
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.
I läroplanen framgår att förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Barn som tillfälligt
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna
behov och förutsättningar (Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag).

www.upplands-bro.se
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I underlaget och i intervjun framgår att förskolan arbetar med att stötta varje barn i sin
utveckling och att anpassningar görs i form av t. ex tecken och bildstöd. Det finns en
särskild avdelning på förskolan anpassad efter hörselnedsättning där personalen har
fått utbildning i hörselhjälpmedel från habiliteringen. Då förskolan saknar
specialpedagog söks stöd externt vid behov.
I intervjun ges intrycket att det finns en viss osäkerhet kring arbetsprocessen för barn
med behov av särskilt stöd, när stödet söks externt. Till exempel anges att man anlitar
en specialpedagog från kommunen, en tjänst som kommunen inte tillhandahåller.
Utbildningskontoret saknar en större medvetenhet när det kommer till processerna
kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd och avser följa upp detta under en
fysisk tillsyn när tillfälle ges. Utbildningskontoret önskar då ta del av förskolans plan
kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
I tillsynen har Utbildningskontoret efterfrågat hur förskolorna arbetar med att lägga
grunden för en adekvat digital kompetens för barnen. I läroplanen står att barnen ska
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och att de ska ges
möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
(Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag). I intervjun framgår att förskolan
kommit igång med digitaliseringsarbetet under hösten. I underlaget och i intervjun
framgår att förskolan använder sig av olika digitala verktyg, t. ex för dokumentation
och att söka svar på frågor. Förskolan arbetar även med analog programmering och
algoritmer.
Utbildningskontoret konstaterar att förskolan är på god väg men kan ytterligare
fördjupa sitt arbete genom att använda sig av digitala hjälpmedel så att de blir en
naturlig del i vardagen och i undervisningen samt genom att uppmärksamma
möjligheter och risker med digital teknik i en pågående dialog med barnen. I Ur och
skur har en plan för digitalisering som förskolan använder. Utbildningskontoret önskar
se mer av denna och följa upp digitaliseringsarbetet vid nästa tillfälle för tillsyn.
I läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt
inflytande över arbetssätt och innehåll. Barnet ska ges förutsättningar att uttrycka
tankar och åsikter samt ges en förståelse för demokratiska principer (Lpfö 18, Mål och
riktlinjer). I intervjun uttrycks att förskolan utgår mycket från barnens intressen vid
val av aktiviteter och lekar. Utbildningskontoret ser att förskolan kan stärka barnens
inflytande och delaktighet i verksamheten ytterligare och skapa en grundläggande
förståelse för demokratiska bestämmandeformer. Detta kan exempelvis genomföras i
form av barnråd eller liknande.
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Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, förskolan i Ur och skur Miklagård
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1.Verksamhetens namn samt huvudman.
I Ur och Skur Miklagård, Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling
2.Adress.
Miklagårdsvägen 1 19733 Bro
3.Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.
Åsa Nordén Förskollärarutbildning, Rektorsutbildning. Arbetat som leg förskollärare ca 12 år och som
förskolechef/rektor 17 år.
4.Antal barn enligt godkännande.
120

5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).
112 varav:1-2 år-46 barn, 3-5 år-66 barn.
6.Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med förskollärarlegitimation.
20 pedagoger totalt varav,12 utbildade barnskötare, 1 outbildad, 5 leg förskollärare, 2 med annan
lärarutbildning.
7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

1-2 år 15 barn/avdelning och 3 pedagoger, 3-5 år 22 barn/avdelning och 3 pedagoger
8.Planerad kompetensutveckling för personalen.

Denna termin: All personal- Förstahjälpen utbildning och HLR, Föreläsning om stress och
arbetsmiljö. 3 st-I Ur och Skur Introutbildning. 2 st -I Ur och Skur Grundutbildning och
Påbyggnads utbildning. 2 st- Arbetslagsledarutbildning. 1 st- Undervisa och stödja genom
kommunen. 1st I Ur och Skur Språkutvecklingsprojekt. 2 st på Skridskoutbildning. 2 st på
Hållbar utveckling. 1st outbildad- på barnskötarutbildning. Utbildning-efarenhetsutbyte i SKA
arbetet för nätverkande arbetslagsledare/förskollärare, Nätverkande lokalt och regionalt inom
I Ur och Skur. Kollegialt lärande på APM och konferenser.
9.Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barnfår det stöd som
behövs.

Vi arbetar med att stötta varje barn där det befinner sig i sin utveckling. Gör anpassningar, tex tecken
som stöd bildstöd. Genom samtal med föräldrarna kartlägger vi varje barns behov under
introduktionen. På regelbundna utvecklingssamtal för vi en dialog kring varje enskilt barns utveckling.
Och är noga med att informera föräldrarna om vi tycker att barnet behöver någon form av särskilt stöd.
Pedagogerna informerar Rektor när de bedömer att ett barn är i behov av särskilt stöd. Då söker vi
även tilläggsbelopp när vi bedömer att insatserna går utanför det vanliga. Vi köper in tjänster, när vi
ser behov. Vi har en avdelning anpassad utifrån hörselnedsättning, där pedagogerna har fått
utbildning på hörselhjälpmedel från habiliteringen.
10.Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?
Vi genomför barnsäkerhetsrond 1 ggr per år. Vi gör riskanalys och upprättar handlingsplaner för
inomhusmiljön och utomhusmiljön. Pedagogerna ser regelbundet över utemiljön så den är säker att
leka i. Vi har flera handlingsplaner och policys, som pedagogerna känner till, bla plan
sjukdoms/olyckfall, om något barn försvinner, akutpärm och akutlåda/hink. Vi ringer alltid föräldrarna
när ett barn är sjukt/eller gjort sig illa.
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11.Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerarverksamheten?
Läroplanen för förskolan Lpfö-18 ligger till grund för I Ur och Skurs pedagogik där vi arbetar med
upplevelsebaserat lärande och medupplevande pedagoger. Vi använder de olika "rummen" i
växelverkan: inomhus, på gården och i skogen. I Ur och I Skurs mål bygger vidare på Lpfö-18 med
bla. friluftsliv, naturkunskap,hållbar livsstil och allemansrätten. Pedagogerna planerar undervisningen
reflekterar och utvärderar i en digital SKA-mall lika för hela I Ur och Skur Utveckling. Bruksjälvskattning genomförs i slutet av varje verksamhetsår och ligger tillsammans med kundenkäten och
förskolans övriga utvärdering till grund för kvalitetsredovisning och kommande års utvecklingsmål.
12.Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiskakvalitetsarbete?
Ja/nej
Ja
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?
Vi har en klagomålsrutin som är känd för föräldrarna. En blankett finns uppsatt i den gemensamma
hallen, den går också att skriva ut/ladda ned från Tyra-appen. När ett klagomål kommer in hanterar
rektor det utifrån rutinen. Föräldern kontaktas om den uppgett namn och kontaktuppgifter. Om inte
informeras alla föräldrar om ev åtgärd genom Tyra appen. Huvudmannen samlar in klagomålen till
rektor årligen, eller direkt vid klagomål ställt till huvudman direkt.
14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?
Ja
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?
Vi samverkar på flera sätt, vi ser vårdnadshavarna som den viktigaste personen i sina barns liv- som
vi ska samarbeta med. Föräldramöten och samrådsmöten- där vi lyssnar in vårdnadshavarna, och de
har inflytande. Drop-in fika/frukost, Fixardagar, Utvecklingssamtal sker 2 ggr/år. Kundenkätenanvänder vi som underlag för utveckling av utbildningen. Dagliga samtal vid hämtning och lämning.
Barnets portfolio, blogg och övrig information till vårdnadshavare arbetar vi med via Tyra appen.
16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej
Ja
17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter
Ja, vi ingår även i kommunens kösystem.
18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de
målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur detta arbete går till i praktiken.
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19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer?
Skapande med olika uttrycksmedel är en viktig del i vår utbildning. Det här året har vi ett övergripande
temaarbete på Miklagård, som vi kallar Händers verk med focus på friluftsteknik med stöd i digitala
verktyg. Där barnen får många tillfällen att utveckla sin skapande förmåga och utforska olika
uttrycksformer och tekniker. Både med naturmaterial, färg, trä, lera, bygga och konstruera, laga mat
med olika råvaror-som barnen även har varit med och odlat till viss del. Vi deltar under hösten i ett
Musikprojekt med musiker som besöker oss, där barnen skapar egna instrument och spelar
tillsammans med musikerna. Vi erbjuder många olika tillfällen till skapande, även spontana stunder där
barnen fritt väljer skapande aktivitet ute på gården.
20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?
Här får barnen leka och röra sig mycket i kuperad terräng, både i vår naturdel på gården och ute i
skogen. Vi är utomhus större delen av dagen, vilket stimulerar balansen och hela rörelseförmågan. Vi
arbetar mycket med sång och rörelselekar, i undervisningen. På vintern har vi skridskoskola för de
äldsta barnen, skidor, och skapande och konstruktion med snö och is. Vi har en parkour-bana på
gården. Barnen får möjlighet att gunga, klättra med rep, och balansera på zip-line på gården och i
skogen. Det gör att barnen blir trygga i sin kroppsuppfattning.
21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap?
Här får barnen leka och röra sig mycket i kuperad terräng, både i vår naturdel på gården och ute i
skogen. Vi är utomhus större delen av dagen, vilket stimulerar balansen och hela rörelseförmågan. Vi
arbetar mycket med sång och rörelselekar, i undervisningen. På vintern har vi skridskoskola för de
äldsta barnen, skidor, och skapande och konstruktion med snö och is. Vi har en parkour-bana på
gården. Barnen får möjlighet att gunga, klättra med rep, och balansera på zip-line på gården och i
skogen. Det gör att barnen blir trygga i sin kroppsuppfattning.
22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för barnen?
Vi har en digitaliseringsplan inom IUS. Vi arbetar analogt-tex med programmering och algoritmer. Med
projecering-tex. sagor ur polyglutt eller reflektion med bilder från temaarbete. Lärplatta - som
barn/pedagoger fotar/dokumenterar med, de söker svar på frågor tex i en svamp-app. Vi har digitala
verktyg med i vårt temaarbete i år, där vi arbetar med kollegialt lärande för att inspirera varandra och
öka kunskapen om digitalisering i arbetslagen. Vi uppmärksammar också barnen på digitalisering i
vardagen.
23.Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egnaförutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt?
Dialogsamtal med föräldrarna i början av höstterminen där pedagogerna samlar in varje barns
utvecklingsbehov som involveras i planeringen av undervisningen, pedagogernas dagliga
observationer och veckoreflektionen ligger till grund för hur barnen utmanas vidare i sin egen
läroprocess. På Utvecklingssamtalet i början av vårterminen delger pedagogen hur barnet utvecklas
utifrån sina förutsättningar och det som framkom på dialogsamtalet. Pedagogerna bemöter varje barn
där de befinner sig i sin utveckling.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och
historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika
kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
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24.Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än svenska ska
utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet?
Vi använder oss av Polyglutt och fysiska böcker/sagor på olika språk. Sånger och uppsatta-nedskrivna
fraser på olika språk i samarbete med vårdnadshavarna. Begrepp som vi benämner på olika språk och
svenska tillsammans med barnen i ett utforskande. På Miklagård har vi barn med många olika
hemspråk, vilket vi ser som en tillgång för alla. Vi uppmärksammar FN dagen med att ha en
vänskapsvecka varje år, där vi bla. tar upp att vi alla är lika värda, och att vi är olika och unika.
25.Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?
Vi arbetar med att pojkar och flickor ska få samma förutsättningar i utbildningen. Naturen är en
könsneutral miljö, där skogens material ger alla barn samma förutsättningar. Pedagogerna är goda
förebilder hur de gör och säger, i samtal med barnen och i boksamtal. De är noga med bokvalen vid
högläsning och hur en saga berättas. Vi har involverat detta i vårt dagliga arbete nu, efter att för några
år sedan haft det som ett utvecklingsområde för oss pedagoger. Vi arbetade tex. med barnen hur en
familj kan se ut på många olika sätt, olika konstellationer.
26.Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla sin förmåga att fungeraenskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler?
Friluftsfrämjandet/IUS Värdegrund är viktig i arbetet med pedagoger och barn. Varje höst startar vi
med focusområde: Vi och Miklagård där vi arbetar med trygghet, gruppstärkande aktiviteter och att få
en vi-känsla. Rutiner är viktiga att arbeta in vid terminsstarten. Konflikthantering: Pedagogerna stöttar
barnen i konfliktsituationer genom att lyssna på båda utan att döma. Barnet ska känna att det är bra
som det är, men handlingen de gjorde var inte bra, att de kan göra bra igen. Vänskapsveckan i
oktober ägnas åt att stora hjälper små, hur vara en god vän, bjuder in till aktiviteter och allas lika
värde. Utifrån I Ur och Skurs Miljöplan har vi valt att arbeta med att värna om förskolans miljö, vara
rädda om vårt material och återvinna material, detta år. Vi arbetar med att alla ska ta ansvar för sina
handlingar, hur vi hanterar förskolans material och naturen/miljön. Vi arbetar med att värna om
barnens integritet, tex. att de bestämmer om sig och sin kropp, vi lär barnen att de ska säga
stop/sluta-ev med handtecken, om de inte vill något. Under vårterminen 2020 Läste alla pedagoger
flera kapitel ur Hjärna i Förskolan- Vägen till barns lärande och utvckling av David Edfelt- vi arbetade
med kollegialt lärande i diskussioner. Vi lärde oss bla. hur avgörande pedagogernas förhållningssätt är
för om barnets läroprocess, om det kan lära sig eller inte.
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Tillsynsrapport Källskolans förskola
Tillsynens genomförande
En tillsyn bidrar till en 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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju med förskollärare den 13
november. Underlaget biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En övergripande bedömning är att målen utifrån läroplanen
uppfylls och håller en god kvalitet. Utbildningskontoret ser särskilt positivt på hur
förskolan jobbar med läroplansmålet normer och värden som är ett regelbundet arbete
under samlingar och i spontant uppkomna situationer. I underlaget beskrivs hur barnen
får lära sig normer och förhållningssätt och att hantera konfliktsituationer och känslor.
Som arbetsmaterial används de så kallade Kompisböckerna, ett värdegrundsmaterial
som beskriver vardagsnära situationer som barnen känner igen.
Utbildningskontoret ges vidare intrycket att läroplanen är närvarande i det dagliga
arbetet. Under intervjun beskriver förskolläraren hur hon vid planering av en aktivitet
utgår från ett läroplansmål och planerar undervisningen därefter. Samtidigt finns en
medvetenhet om att barnens lärande och utveckling ofta sker spontant vilket uttrycks
både i underlaget och i intervjun.
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.
I läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt
inflytande över arbetssätt och innehåll. Barnens behov och intressen ska ligga till
grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpfö 18, 2:3).

www.upplands-bro.se
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Barnet ska också ges förutsättningar att uttrycka tankar och åsikter samt ges en
förståelse för demokratiska principer (Lpfö 18, Mål och riktlinjer).
I intervjun uttrycks att arbetslaget utgår från barnens intressen vid val av aktiviteter
och lekar. Utbildningskontoret ser att förskolan kan stärka detta område ytterligare då
alla barn inte har samma förutsättningar att komma till tals och ta plats. Det behövs ett
medvetet förhållningssätt för att fånga upp varje barns tankar och åsikter samt främja
deras förmåga att vara delaktiga i utformningen av utbildningen. Utbildningskontoret
ser också att förskolan kan utveckla barnens grundläggande förståelse för
demokratiska bestämmandeformer. Det kan exempelvis genomföras i form
av barnråd eller på andra sätt.
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.
I läroplanen framgår att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska också se till att
olika kulturer synliggörs i utbildningen (Lpfö 18, Mål och riktlinjer). I underlaget
framgår att personalen räknar på olika språk som finns representerade i barngruppen,
att man frågar vad saker heter på barnets språk och använder skyltar med ord som
”hej” och ”välkommen”. Utbildningskontoret ser att det finns utvecklingspotential på
området för att ytterligare stärka och bekräfta barnens flerspråkighet och kulturella
identitet, något som även förskolan framhåller i underlaget.
I tillsynen har Utbildningskontoret efterfrågat hur förskolorna arbetar med att lägga
grunden för en adekvat digital kompetens för barnen. I läroplanen står att barnen ska
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och att de ska ges
möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
(Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag). I underlaget och i intervjun framgår
att barnen kommer i kontakt med digital teknik främst i form av lärplattor som
används för att söka svar på olika frågor och för utbildning i appar. Pedagogerna
dokumenterar och kommunicerar med föräldrarna digitalt. Man pratar med barnen om
källkritik i förhållande till digital teknik. Förskolan har identifierat det digitala som ett
utvecklingsområde och pedagogerna ska erbjudas utbildning på området inom ramen
för sin kompetensutveckling. Utbildningskontoret ser att förskolan är god väg och ser
fram emot att följa upp förskolans arbete ytterligare vid en fysisk tillsyn när tillfälle
ges.
Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, Källskolans förskola.
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1.Verksamhetens namn samt huvudman.

Källskolans förskola, Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro
2.Adress.

Skolvägen 20, 196 34 Kungsängen
3.Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

Rektor Tove Sundling, legitimerad grundskollärare 4-9, som genomgått och avslutat
rektorsprogrammet 2020.
4.Antal barn enligt godkännande.

ca 20
5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).
22 barn mellan 1 och 5 år.
6.Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med förskollärarlegitimation.

Sex pedagoger (flera har deltidstjänster), varav 50% är förskollärare med lärarlegitimation
(3st), och 2 st har barnskötarutbildning.
7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

Vi har en avdelning, indelad i två grupper. 3-5-årsgruppen har 13 barn, 1-3årsgruppen har 9
barn. Det går i snitt 4,9 barn/pedagog (beräknat på heltidstjänst)
8.Planerad kompetensutveckling för personalen.

Det som står näst på tur gällande personalens kompetensutveckling, är frågor rörande
digitaliseringen på förskolan, både hur man kan arbeta med barnens digitala kompetens,
men även rörande hur vi allt mer ska kunna dokumentera barnens utveckling och vårt
systematiska kvalitetsarbete digitalt, samt kommunicera digitalt med vårdnadshavare.dagog
(beräknat på heltidstjänst)
9.Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barnfår det stöd som
behövs.

Om personalen på förskolan, känner oro gällande ett barns behov av stöd, kontaktas rektor.
Vi har därutöver regelbundna träffar mellan rektor och pedagoger, där frågor om barns behov
tas upp. I utvecklingssamtalen förs också dialog gällande varje barns behov mellan
pedagoger och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan också kontakta pedagoger, eller rektor
om de upplever att deras barn behöver särskilt stöd. När rektor får kännedom om ett barns
behov av stöd, utreds behovet, genom samtal med personal och vårdnadshavare. Vi har
även tillgång till externa kontakter i form av specialpedagog, och skolpsykolog, som kan
konsulteras vid behov. Utifrån dessa samtal fastställs vilket typ av stöd barnet behöver, och
åtgärder sätts in. Stödet följs därefter upp regelbundet mellan berörda parter.
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10.Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

Vi gör regelbundet kontroller av hur såväl inomhus-som utomhusmiljö ser ut, och åtgärdar
därefter eventuella brister. När en barngrupp går i väg på någon form av utflykt, ser vi till att
det finns tillräckligt med personal för att tillgodose barnens behov av säkerhet. Skulle vi anse
att säkerheten inte kan tillgodoses, avstår vi från en sådan utflykt.
11.Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerarverksamheten?

Vid läsårsstarten detta läsår (20/21), hade personalen en kompetensutvecklingsdag, med
genomgång av läroplanen, som en viktig start med den nya rektorn, och ett delvis nytt
arbetslag. Där gick vi igenom hur det vi gör i verksamheten kopplas till läroplanen, samt vilka
utvecklingsområden vi har. Vi gick också igenom vad arbetslaget generellt ansvarar för, för
att aktualisera all personals ansvar, samt förskollärarnas specifika ansvar. Läroplanen utgör
grunden för förskolans verksamhet, och pedagogerna arbetar dagligen med att stärka
värdegrunden, förståelsen och medmänskligheten, genom samtal i planerade samlingar
(som t.ex. ”hjärtesamling”) och lässtunder, samt fångar upp frågorna i det dagliga som sker i
barngrupperna. Barnen uppmuntras att uttrycka åsikter, vara nyfikna, ställa frågor, prata om
olikheter, pröva olika vägar. De erbjuds möjligheter till fria och styrda aktiviteter såväl
inomhus som utomhus, när det gäller lekar, fysiska aktiviteter och skapande aktiviteter, som
t.ex. sång, dans och bild av olika slag, samt erfarenheter av naturen och miljön i både teori
och praktik. En viktig del av verksamheten handlar också om hur barnen växer i det sociala
samspelet och känner tillit till den egna förmågan, vilket uppmuntras i såväl samlingar som i
uppkomna situationer.
De utvecklingsområden som vi framför allt såg att vi hade inför detta läsår och nu börjat
arbeta mer medvetet med, är att stärka barnens modersmål i de fall de har ett annat
modersmål än svenska, samt att utöka deras möjlighet till digital kompetens. Vi ser att dessa
områden (stärka modersmål och digital kompetens) kan korsbefrukta varandra, då digitala
verktyg kan vara ett bra redskap för att stärka barnens modersmål.
12.Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiskakvalitetsarbete?
Ja/nej

Ja
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?
På Källskolans hemsida finns en policy för att lämna synpunkter/klagomål, som gäller alla Källskolans
verksamheter. Vi går ut med informationen om vart man vänder sig i samband med ett nytt läsår,
samt på föräldramöten.
Nedan bifogas denna policy:
Rutin för hantering av klagomål på Källskolan
Gäller för Källskolans förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § föreskriver att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot
och utreda klagomål som riktas mot utbildningen.
Skolans förhållningssätt
Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att
omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett enkelt sätt att ge synpunkter på det som inte
fungerar väl i skolan.
Klagomål och synpunkter ska alltid tas på allvar och hanteras utan dröjsmål. Samtliga medarbetares
förhållningssätt ska präglas av
- att ”kunden” är i fokus
- ett gott bemötande
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- att ge god information som skapar realistiska förväntningar
- att klagomål och synpunkter välkomnas, både muntliga och skriftliga
- att alla klagomål och synpunkter ger möjlighet till förbättringar
- en snabb återkoppling (inom ett dygn)
Hantering av klagomål och synpunkter
Klagomål och synpunkter ska i första hand hanteras på den enhet eller i den verksamhet där
den hör hemma. En person som önskar ge klagomål eller synpunkter överlämnar oftast detta till den
person som finns närmast till hands. Det är därför viktigt att varje medarbetare tar sitt ansvar för att ta
emot klagomål och synpunkter på verksamheten.
Om berörd personal i verksamheten inte kan reda ut klagomålet/synpunkten och hitta en lösning ska
ärendet lämnas till rektor.
I händelse av att rektor inte kan hitta en lösning och reda ut klagomålet/synpunkten lämnas ärendet
över till styrelsen/huvudman för skolan.
Den som tar emot klagomål eller synpunkter (på personal-, rektors- eller huvudmannanivå) ger en
bekräftelse på att ärendet är mottaget, inom ett dygn. Dokumentation görs i samband med detta.
Tidpunkt för återkoppling bestäms.
Information till alla berörda
Alla vårdnadshavare, elever och personal ska informeras om följande gång för klagomåls- och
synpunktshantering:
Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand lösas av berörd
personal, på personalnivå. Om behov finns boka en tid.
Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till
rektor med sitt ärende.
Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till
styrelsen/huvudmannen för skolan.
Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till
Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skolan, eller till kommunens utbildningsförvaltning för
förskolan.
Skriftliga klagomål adresseras till: Källskolan, att: Rektor, Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen
Klagomål till huvudmannen adresseras till: Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro, att: Styrelsen,
Skolvägen 20 E, 196 34 Kungsängen
14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?
Ja
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

På olika sätt. Dels i de dagliga kontakterna, vid lämning och hämtning, samt via telefon/mejl.
Vi har också börjat att använda Källskolans gemensamma plattform Schoolsoft för
kommunikation mellan förskola och hem, där också verksamheten utifrån läroplanens mål
blir mer synliga för vårdnadshavare. På utvecklingssamtal och föräldramöten fångas
vårdnadshavares synpunkter upp, och vi får möjlighet att kommunicera med dem.
Däremellan kan enskilda möten bokas in när det gäller enskilda barn, där det finns behov. Vi
månar om en god och tät kommunikation med hemmet.
16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

Ja
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17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

Ja, bortsett från de föreskrifter som gäller gemensam kö, eftersom vi har ett eget kösystem.
18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de
målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer?

Barnen får möjlighet att använda olika typer av material vid skapande. Materialet finns
tillgängligt för barnen, så att de inte alltid behöver fråga personalen och på så vis kan ta egna
initiativ till skapande. Det finns alltså möjlighet till skapande både under fri lek och vid
planerade tillfällen. Den skapande verksamheten innefattar både konstnärliga, musikaliska
och andra estetiska förmågor. De planerade aktiviteterna består t.ex. av sångstunder,
danstillfällen och möjlighet att skapa bilder av olika slag.
20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

Barnen är dagligen utomhus på förskolans gård och går regelbundet på utflykter i olika typer
av miljöer (i skog, park, där man kan klättra t.ex.) där de har möjlighet att utveckla sin
koordination och motorik. Barnen uppmuntras att våga pröva, balansera etc. Inomhus har de
även gympa och dans. När det gäller kroppsuppfattning pratar man om kroppsdelar,
kroppens olika funktioner i olika samlingar och spontana samtal, utifrån barnens ålder och
mognad.
21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

På förskolan har man högläsning i mindre grupper varje dag. Pedagogerna samtalar mycket
med barnen, använder sånger och ramsor, Ett material som används är ”Babblarna” som är
språkstärkande. Pedagogerna arbetar medvetet med att sätta ord på och benämna allting
och man fokuserar att prata mycket. Bilder används för att förstärka och i den mindre
gruppen används även tecken för att stärka barnens ordförståelse.
När det gäller matematiken arbetar man dagligen med att räkna (t.ex. hur många de är) vilka
former olika saker har, matematiska begrepp som större/mindre etc. De äldre barnen brukar
få specifika matteuppdrag i skogen/parken, t.ex. att de ska hämta ett antal saker av något,
eller t.ex. en större, en mindre.
För att gynna den naturvetenskapliga förståelsen arbetar man mycket utifrån att följa
årstiderna, t.ex. genom att ta in saker utifrån, löv, kottar etc. samt pratar om hur årstider
växlar i naturen. Man uppmärksammar växtligheten i naturen och pratar mycket om varför
olika saker sker. Man berör de olika kretsloppen i naturen, vad djur heter och var de lever, lär
sig om olika växter. Mycket utgår från barnens frågor och intresse. Bl. a. planeras ett maskprojekt utifrån barnens intresse.
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22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för barnen?

När det gäller användningen av digital teknik, får barnen möjlighet att använda Ipads, och
olika appar som gynnar lärande. Här har man valt sådana som man ser är utvecklande.
Användningen av dessa styrs så att alla får möjlighet till det. Plattan används även för att
barnen ska kunna dokumentera saker. Sedan används digitala sökfunktioner tillsammans
med personalen, utifrån barnens frågeställningar, och där grunden för det källkritiska
förhållningssättet kan börja i liten skala. Även i samtal mellan pedagoger och barn när
barnen berättar om sina erfarenheter som digitala användare på fritiden, kan samtal kring
källkritik och digital teknik komma upp på ett naturligt sätt, på barnens nivå.
23.Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egnaförutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Personalen pratar och uppmuntrar individerna, uppmärksammar varje barn för sig.
Kontinuerligt i verksamheten - för dialog med kollegor. Prövar olika vägar för att möta deras
behov. Utmana att våga pröva nya saker.
Genom att observera, kommunicera med varandra och pröva och ompröva olika vägar.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och
historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika
kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24.Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål änsvenska ska
utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet?
T.ex. räknar på olika språk som finns representerade i barngruppen, för att stärka alla barnens
språkliga identitet. Personalen frågar vad olika saker heter på barnets andra språk, och även
kommunicera med föräldrarna. Vi arbetar för att utveckla även de digitala hjälpmedlen för att stärka
barnens modersmål. Skyltar med hej och välkommen finns på olika språk.
Svenska språket: Delaktiga när man läser, extra koll på att de förstår. Använder bilder. Använda både
modersmål och svenska språket vid ordinlärning. Stödtecken används i lilla gruppen för att förstärka
orden. Stolthet för eget språk när de kan visa för andra. PRatar om var man pratar det språket. Titta
på kartor, prata om landet - bra för alla.
25.Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

Erbjuder lekmaterial av olika slag till alla. Pratar om olika färger. Förskolan styr färgval på
muggar, så att t.ex. inte pojkar väljer bort rosa etc. Uppmuntra att pröva olika saker oavsett
kön. Provar olika leksaker, aktiviteter, utklädningskläder. Prata om respekt för hur barn klär
sig oavsett kön.
26.Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla sin förmåga att fungeraenskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler?

Vi har regelbundna samlingar en gång i veckan. Arbetar med barnkonventionen, med etiska
frågor, förhållningssätt, hur man hanterar sina känslor, konflikter, utifrån ett material.
Förebygger på det sättet, genom att visa barnen modeller på konfliktlösning. Direkt i en
konloktsituation, pratar om det som hänt. "Kanin och Igelkott". Man får blir arg, men inte göra
vad som helst.
Går igenom regler med barnen, t.ex. kring matsituationen. Om någon avviker, påminner de
andra. Ge skäl till varför regler finns, så att de förstår deras funktion. Påminner om regeln när
man glömmer bort. (t.ex. springa inomhus)
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Tillsynsrapport Förskolan Pärlan
Tillsynens genomförande
En tillsyn bidrar till en 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.
Formen för tillsynen utgjordes av två skriftliga underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i. Anledningen till att de är två till antalet är att
föregående års tillsynsomgång fick avbrytas till följd av rådande pandemi. Därtill har
en digital intervju genomförts med förskolans rektor, som även arbetar som
förskollärare i barngrupp, samt en barnskötare den 4 november.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En övergripande bedömning är att målen utifrån läroplanen
uppfylls och håller god kvalitet. En särskild styrka är arbetet med normer och värden
som präglar vardagen i förskolan på ett positivt sätt. Enligt läroplanen ska förskolan ge
varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och
ansvarstagande. Arbetslaget ska vidare medverka till att skapa ett demokratiskt klimat
där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
(Lpfö 18, 2:1). I intervjun framgår att personalen pratar om demokrati öppet med
barnen och att de ofta tillämpar röstning. Barnkonventionen som varit lag i Sverige
sedan 2020 har förts upp i diskussioner, vilket Utbildningskontoret menar kan öka
barnens förståelse för sina rättigheter och sitt upplevda självvärde.
I tillsynen har Utbildningskontoret efterfrågat hur förskolorna arbetar med att lägga
grunden för en adekvat digital kompetens för barnen. Utbildningskontorets ges
intrycket att förskolan Pärlan har en hög medvetenhet kring det digitala och att
barnens utveckling på området fortlöper på ett tillfredställande sätt.
En annan styrka är den motoriska utvecklingen som stimuleras med hjälp av
schemalagd rörelse varje vecka i form av gymnastik och rytmik. Under vinterhalvåret
förekommer skridskoåkning för de äldre barnen. Vidare beskrivs hur förskolans gård
bjuder in till lek och rörelse i flera former.

www.upplands-bro.se
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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.
Enligt skollagen ska varje förskola, både på huvudmannanivå och enhetsnivå,
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (4 kap. 3-4
§§ skollagen). I intervjun och underlagen framgår att förskolan har planeringsdagar i
början av varje termin, där en grovplanering läggs. Vidare har man
planeringseftermiddagar en gång i månaden där man utvärderar föregående månads
aktiviteter och planerar för kommande månad. I slutet av varje läsår har personalen en
heldag för utvärdering där man utgår från didaktiska frågor.
Utbildningskontoret ges intrycket att förskolans systematiska kvalitetsarbete har ett
större fokus på planering och ett mindre fokus på utvärdering och utveckling. Enligt
läroplanen syftar utvärdering till att få kunskap om förskolans kvalitet så att varje barn
ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Barn och elever ska vara
delaktiga i utvärderingen. Resultatet ska sedan kontinuerligt analyseras för att vidta
konkreta åtgärder för att förbättra utbildningen (Lpfö 18, 2:6). Utbildningskontoret
menar att detta är ett omfattande arbete som kräver en större regelbundenhet och
systematik än vad som anges under intervjun. Utbildningskontoret avser följa upp det
systematiska kvalitetsarbetet grundligare vid en fysisk tillsyn när tillfälle ges.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
Förskolan Pärlan arbetar utifrån en pedagogik inspirerad av Montessoripedagogiken,
som lägger stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar.
Under intervjun uttrycks att förskolan har montessoripass med barnen, men att de inte
arbetar med det så mycket som de skulle vilja. Vidare saknas en utbildad
montessorilärare även om hela arbetslaget gått kurser inom montessoripedagogik.
Utbildningskontoret ser fram emot att se mer av hur pedagogiken tillämpas i praktiken
vid ett fysiskt besök när tillfälle för detta ges.
I läroplanen framgår att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska också se till att
olika kulturer synliggörs i utbildningen (Lpfö 18, Mål och riktlinjer). I underlaget
framgår att förskolan arbetar med dessa delar genom att exempelvis benämna saker på
barnens språk under vardagliga samtal och samlingar, samt bjuda in föräldrar till
dialog kring högtider m.m. Utbildningskontoret ser detta som mycket positivt, men ser
att medvetenheten om rutiner och arbetssätt kring flerspråkiga barn kan stärkas
ytterligare, till exempel genom att utvärdera arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet.
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Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, Förskolan Pärlan
2. Underlag inför tillsyn - Pärlan UN 19/0408
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1.Verksamhetens namn samt huvudman.

Förskolan Pärlan KIM, Kungsängens Intresseförening för Montessori
2.Adress.

Skyttens Väg 85, 196 31 Kungsängen
3.Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

Katrin Mälarström, legitimerad förskollärare, Montessori Assistent 1 och 2,
småbarnsmontessori 1 och 2, Skolchefs utbildning, ”Ny som chef” KFO. På började
Rektorsprogrammet HT-20
4.Antal barn enligt godkännande.

26
5.Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).

2015: 5 flickor, 3 pojkar 2016: 3 flickor, 2 pojkar 2017: 1 flicka, 4 pojkar 2018: 3 pojkar
6.Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare medförskollärarlegitimation.

Katrin, rektor, legitimerad förskollärare, Montessori-Assistent 1 och 2, småbarns-montessori
1 och 2, Skolchefs utbildning, ”Ny som chef” KFO, påbörjade rektorsprogrammet ht-20
- Anneli utbildad barnskötare, legitimerad montessoriassistent, Ledarutbildning genom
Friluftsfrämjandet Mulle/Knoppar/Knytte-verksamhet,
- Sükran utbildad barnskötare samt Montessorikurs fördjupning och inspiration,
- Birgitta Montessorikurs fördjupning och inspiration
7.Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

Storsidan: 13 barn, 6,5 barn/pedagog
Lillsidan: 8 barn, 4 barn/pedagog
8.Planerad kompetensutveckling för personalen.

Lärarfortbildningar AB, Konferens Förskolans yngsta barn, nyss genomförd
Lärarfortbildningar AB, Meningsfulla lärmiljöer för barn, november 2020
Stockholmsuniversitet, Rektorsprogrammet.
All personal går löpande på socialtjänstens föreläsningar om orosanmälningar och om barn
som far illa, HLR samt brandutbildning. Därefter går vi på utbildningar eller föreläsningar som
känns relevanta för att säkerställa vårt arbetar utifrån styrdokumenten och förskolans mål
samt den barngrupp vi har för tillfället och deras intressen.
9.Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barnfår det stöd som
behövs.

Under våra montessoripass och i den fria leken observerar vi barnen. Genom
observationerna ser vi tidigt om vi behöver ge barnen extra stöd med de sociala koderna,
motorik eller språk
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10.Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

Två gånger om året (under fixardagarna) gör styrelsen en kontroll av miljön och fastställer att
den är säker ur ett barnperspektiv. Personalen anmäler eventuella brister löpande till
fixarfamiljen som ser till att det åtgärdas så snart som möjligt.
11.Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerarverksamheten?

När vi planerar verksamheten utgår vi från styrdokumenten och anpassar planeringen utifrån
barnens ålder och utveckling. Vi delar varje dag in barnen, i mindre samlingar/grupper där
det finns utrymme att i större utsträckning anpassa innehållet efter barngruppen och varje
barns intressen och utveckling.
12.Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiskakvalitetsarbete?
Ja/nej

Ja.
Arbetslaget har 1-2 planeringsdagar per termin. Då görs en grovplanering för kommande
läsår. Under planeringen utgår vi från det tidigare läsårets utvärdering. En gång i månaden
träffas hela arbetslaget under tre timmar och utvärderar senaste månaden samt planerar för
kommande månad. I slutet av läsåret har personalen en heldag för utvärdering och ser över
hela läsårets planering. Utvärderar med hjälp av styrdokumenten. Har vi gjort det vi planerat?
Hur blev det? Något vi inte har gjort som vi planerade? Varför? Hur ska vi arbeta framåt?
Utvärderingen tar vi med till planeringsdagen inför kommande läsår.
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

Om klagomålet gäller verksamheten vänder sig vårdnadshavaren i första hand till
personalen/rektorn. Om personal/rektor inte lyckas åtgärda problemet och missnöjet kvarstår
får vårdnadshavaren vända sig till styrelsen som är ytterst ansvarig (med fördel via mejl för
att underlätta dokumentationen). Gäller klagomålet styrelsens arbete, vänder sig
medlemmen till styrelsen direkt med fördel via mejl.
14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

Likabehandlingsplanen uppdateras varje läsår. Där ingår bland annat förebyggande arbete
med kartläggning, mål och insatser. Åtgärdande arbete med rutiner för att upptäcka samt
rutiner för att utreda och åtgärda. Det finns rutiner gällande kränkning barn-barn,
vuxen/personal-barn, barn-vuxen/personal, personal-förälder och förälder-personal.
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

Information sker löpande via bloggen och kalendern i Tyra-appen. En gång per termin bjuder
personalen in till föräldramöte där information om kommande terminen framförs samt tid för
frågor angående verksamheten. Föräldrar jourar när personal är frånvarande och får på det
sättet en bra inblick i verksamhetens alla delar under dagen. Personalen bjuder in
vårdnadshavarna till utvecklingssamtal angående barnens trivsel och utveckling, minst en
gång per läsår. Löpande information sker vid hämtning och lämning samt i anteckningar i
Tyra (finns för varje enskilt barn i Tyra).
16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

Utdrag från belastningsregistrets krävs vid nyanställning. Kuvertet lämnas oöppnat till rektorn
senast i samband med kontraktsskrivning. I kontraktet finns en ruta som skall kryssas och en
rad för datum för mottagandet av intyget.
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17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

Ja
18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de
målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer?

Vi har ett skapande rum eller målarrum som vi kallar det, som barnen alltid har tillgång till. De
minsta tillsammans med en pedagog men de större barnen kan även vara där själva. Inför
varje projekt planeras det även in hur vi ska få in olika skapande, material och tekniker. Vi
arbetar med sång, instrument, dans/rytmik vilket också avspeglar sig i den avlutande
”musikalen” varje sommaravslutning då barnen uppträder för föräldrar och familjer. I år via
länk på grund av Covid-19.
20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

Alla barn har Gymnastik eller Rytmik varje vecka då vi tränar motorik, koordination och
kroppsuppfattning. Vi har en fantastisk gård på Pärlan som är varierad med en blandning av
plan trädgårdstomt med gräs och plattor till kuperad skogstomt. På gården har vi gungor,
klätterställning, sandlåda, betonggrill, trappor, balansbana och balans-rep för passgång samt
klättervägg och rutschkana.
21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

Läser och samtalar om böcker och bilder, benämner och konkretiserar ord, rimmar och
ramsar, lyssnar på stavelser. Under sångstund eller rytmiken sjunger och dansar vi och
försöker känna i kroppen hur man är glad, arg, tyst.
Vi sorterar, lägger saker i olika mönster/ordning. Röstar och räknar och tränar på ordningstal.
Vem är störst och vem är äldst, vem är först och vem är sist och vänder alla sig om vem är
först och sist då? Benämner lägesord för att träna på rumsuppfattningen. Arbetar med olika
former, vad de heter och hur de ser ut, samt letar efter de i vardagen.
Vi har utbildad Mulle-knytte personal som håller i olika pass när vi går till skogen varje
måndag. Samtalen följer ofta med tillbaka till förskolan där vi talar om olika kretslopp och hur
man kan vårda och ta hand om djuren och naturen. Vi gräver ner olika material fastspikade i
en planka sedan tittar vi hur lång tid det tar för olika material att förmultna/brytas ner. Barnen
får göra olika experiment som till exempel flyta-sjunka, testa ytspänning eller sätta blommor i
olika vaser med olika färger på vattnet, vad händer? Varför?
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22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för barnen?

Vi arbetar med både digital och analog programmering. Den analoga programmeringen görs
till exempel med att ge kompisen korta kommandon som ges i en följd, antingen via skrivna
lappar eller genom fysiska kommando genom klappar. Till den digitala programmeringen
använder vi Blue Bot.
Vi har ett ljusbord som barnen kan experimentera vid med olika material, färger och former.
Med surfplattan får barnen fotografera och dokumentera sin vardag eller olika projekt. Vem
vill vara med på bilden eller filmfrekvensen?
Vi använder även surfplattan till att leta material eller information tillsammans med barnen.
Allt arbete med det digitala sker i ett sammanhang tillsammans med en vuxen och vi
använder det som ett komplement till den dagliga verksamheten på förskolan. När vi arbetar
med att forska och söka information på olika webbsidor så samtalar vi samtidigt om vikten av
källkritik, att allt som visas eller står skrivet på internet inte är sant, vem som helst kan skriva
och manipulera bilder och lägga ut.
23.Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egnaförutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Genom observation samt lyssna på barnet och föräldrarna. Låta barnet själv välja så långt
det går men att även kunna se när det är i behov av att utmanas. Våra observationer har ofta
visat att de barn som uppvisar ett rastlöst och lite ”utmanande” beteende ofta har saknat
utmaningar och stimulans i förskolemiljön.
Nyligen hade vi ett väldigt tydligt exempel på hur viktigt det är att lyssna och se barnet och
dess intressen. Vi hade ett litet barn (med ej utvecklat talspråk) som uppvisade frustration
och totalt ointresse för de pussel som låg framme däremot sträckte hens sig ofta efter de
äldre barnens pussel. Vi antog att det skulle vara för avancerat men tog ner ett i alla fall.
Barnet satt tillfredsställt och koncentrerat och la pusslet om och om igen.
Samtidigt är det viktigt att se om utmaningarna blir för svåra att klara och då kunna underlätta
för att barnet så att det ska få lyckas och finna stimulans i uppgiften.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och
historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika
kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24.Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål änsvenska ska
utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet?

Vi samarbetar mycket med föräldrarna till exempel får de lära oss vissa ”viktiga” ord och
fraser. Är barnet lite större frågar vi barnet vad vissa ord heter på hens språk till exempel
under teman och samlingar eller andra vardagliga samtal under dagen.
Under våra teman förmedlar vi till föräldrarna vad vi gjort och pratat om, ifall barnet försöker
återberätta hemma. På bloggen lägger vi ut bilder och text så föräldrar kan följa
verksamheten.
Vi arbetar med böcker i olika former (från pekböcker till kapitelböcker) vissa böcker skapar vi
även som konkreta sagor. Vi benämner ord, arbetar med rim och bilder.
Vi ber föräldrarna skriva ner viktiga högtider och hur de firar dem så vi kan samtala om dem i
verksamheten. Ibland har vi bjudit in föräldrar så att de tillsammans med sitt/sina barn har
kunnat visar bilder och berättar om ”sitt” land.

3 Tillsyn av fristående förskolor 2020 - UN 20/0347-16 Tillsyn av fristående förskolor 2020 : Svar Pärlan Underlag inför tillsyn av enskild huvudman hösten 2020

25.Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

Vi tänker på att erbjuder alla barn samma möjligheter som att bjuda in alla barn oavsett kön i
snickis eller dockis, att få göra det de vill utan att begränsa de. Vi pedagoger tänker på och
påminner varandra att inte lägga in egna värderingar när vi pratar med barnen eller i deras
närhet till exempel inte förutsätta att det är mamma som tvättar och pappa som byter däck på
bilen.
26.Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla sin förmåga att fungeraenskilt och i
grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för
gemensamma regler?

Vi pratar och involverar barnen i ett kompistema varje läsår. Hur är man en bra kompis? Hur
vill man att andra ska vara mot en? Vi pratar om känslor och tittar på olika känslouttryck.
Uppmärksammar på om någon ser ut att tycka att det man gör är kul eller inte, hur ser man
det?
Vi tränar på att säga stopp och pratar om vikten av att lyssna på varandra och respektera
andras val. Finns det barn som har svårt att stå upp för sig själv och sina åsikter tränar vi på
det i mindre sammanhang med personer, kompisar och pedagoger, som barnet känner sig
trygg med.
Personalen spelar upp små sekvenser för barnen där någon kanske inte får vara med eller
blir knuffad och blir ledsen. Barnen får sen hjälpa till och komma med idéer hur man kan lösa
konflikten eller hur man kan hjälpa kompisen.
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Underlag för tillsyn av enskild huvudman
1. Verksamhetens namn samt huvudman: Förskolan Pärlan
KIM, Kungsängens Intresseförening för Montessori
2. Adress: Skyttens Väg 85, 196 31 Kungsängen
3. Ansvarig chef inklusive kontaktuppgifter:
Katrin Mälarström
Tel: 079 313 19 49
Mejl: katrin.malarstrom@parlan.se
4. Lokaler (Redogör för verksamhetsyta och hur lokalerna använts): 200 m2 uppdelat
på - En ”stor-sida” med tre rum för arbete, lek, lyssnarhörna och rita/pyssla samt en
toalett.
- En ”lill-sida” med tre rum för lek, pussel, konstruktion, ”dockis”, kuben-rummet för
lugn och ro samt toalett.
Alla barn har tillgång till ett gemensamt målar-pysselrum samt ”snickeri”
-Utöver det finns hall, kök, kontor, grovtvätt med tvättmaskin och torkskåp samt
personaltoalett.
5. Verksamhetens webbadress: www.parlan.se
6. Antalbarn enligt godkännande: 26
7. Antal barn (inskrivna): 25 barn (inskrivna 7 april 2020
8. Beskriv ålders- och könsfördelning bland barnen:
2014: 3 flickor, 2 pojkar
2015: 5 flickor, 2 pojkar
2016: 3 flickor, 3 pojkar
2017: 1 flicka, 4 pojkar
2018: 2 pojkar
9. Antal personal: 4,75
10. Personalens och rektorns utbildning:
- Anneli utbildad barnskötare, legitimerad montessoriassistent, Ledarutbildning
genom Friluftsfrämjandet Mulle/Knoppar/Knytte-verksamhet,
- Sükran utbildad barnskötare samt Montessorikurs fördjupning och inspiration,
- Katrin legitimerad förskollärare, Montessori Assistent 1 och 2, småbarnsmontessori
1 och 2, Skolchefs utbildning, ”Ny som chef” KFO,
- Birgitta Montessorikurs fördjupning och inspiration
11. Beskriv personalens arbetslivserfarenheter:
Anneli: vikariat Urfjälls förskola 2001-2003, fast anställd på Förskolan Pärlan sedan
2003-08
Katrin: vikariat Upplands-Bro kommun (Tibble Förskolor samt Brunna Förskolor)
2003-01-2006-04, fastanställd på Förskolan Pärlan sedan 2006-05
Sükran: Täcklunda Förskola i Kungsör 2006-05-2007-12, Klöverns förskola i Solna
2014-02-2014-09, fast anställd på Förskolan Pärlan sedan 2018-01
Birgitta: Järfälla Kommun Nybergskolan 2001-08-2003-07 , vikariat Upplands-Bro
Brunnaförskolor 2007-06-2018-04 (tjänstledig 2018-01-2018-04?), fast anställd på
Förskolan Pärlan sedan 2018-01
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Lilian: Vikariat Hoppetossa AB november 2017-11- 2018-11 samt visstidsanställd
Förskolan Pärlan 2019-01-2020-07
12. Personalens fortbildning: All personal går löpande på socialtjänstens föreläsningar
om orosanmälningar och om barn som far illa, HLR samt brandutbildning. Därefter
går vi på utbildningar eller föreläsningar som känns relevanta för att säkerställa vårt
arbetar utifrån styrdokumenten och förskolans mål samt den barngrupp vi har för
tillfället och deras intressen.
13. Öppettider: 7.30-17
14. Avgifter i verksamheten: Kommunens maxtaxa
15. Kost (beskriv hur kostverksamheten organiseras): Personalen inhandlar och tillagar
frukost samt mellanmål. Vi ser till att det är ekologiska i så stor utsträckning det går.
Till lunch anlitar vi en cateringfirma som även driver egna förskolor, de serverar
endast ekologisk mat https://www.s2hforskolor.se/s2h-f%C3%B6rskolor/ekologiskmat Lunchen levereras fram till dörren och förvaras i värmeskåp fram till serveringen.
Personalen sköter framdukning och diskning.
16. Barn i behov av särskilt stöd (beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs): Under våra montessoripass och i den fria leken observerar
vi barnen. Genom observationerna ser vi tidigt om vi behöver ge barnen extra stöd
med de sociala koderna, motorik eller språk.
17 Barnsäkerhet: Två gånger om året (under fixardagarna) gör styrelsen en kontroll av
miljön och fastställer att den är säker ur ett barnperspektiv. Personalen anmäler
eventuella brister löpande till fixarfamiljen som åtgärdar så snart som möjligt.
18 Utemiljö: Pärlans gård är varierad med en blandning av plan trädgårdstomt med gräs
och plattor till kuperad skogstomt. På gården har vi gungor, klätterställning, sandlåda,
betonggrill, balansbana och balans-rep för passgång.
19 Pedagogiskgrundsyn: Vi arbetar Montessoriinspirerat vilket grundar sig i Maria
Montessoris tankar om barnens utveckling. De första sex årens mottagliga perioder
handlar om att bli självständig. Barnens energi ägnas åt att lära sig behärska sin
kropp, att lära sig ett språk, socialt samspel, att ordna och sortera upplevelser.
20 Styrdokument (beskriv hur verksamheten arbetar utifrån styrdokumenten): När vi
planerar verksamheten utgår vi från styrdokumenten och anpassar planeringen
utifrån barnens ålder och utveckling. Vi delar varje dag in barnen, varje dag, i mindre
samlingar/grupper där det finns utrymme att i större utsträckning anpassa innehållet
efter barngruppen och varje barns intressen och utveckling.
21 Systematiskt kvalitetsarbete: Arbetslaget har 1-2 planeringsdagar per termin. Då
görs en grovplanering för kommande läsår. Under planeringen utgår vi från det
tidigare läsårets utvärdering. En gång i månaden träffas hela arbetslaget under tre
timmar och utvärderar senaste månaden samt planerar för kommande månad. I
slutet av läsåret har personalen en heldag för utvärdering och ser över hela läsårets
planering. Utvärderar med hjälp av styrdokumenten. Har vi gjort det vi planerat? Hur
blev det? Något vi inte har gjort som vi planerade? Varför? Hur ska vi arbeta framåt?
Utvärderingen tar vi med till planeringsdagen inför kommande läsår.
22 Klagomålshantering: Om klagomålet gäller verksamheten vänder sig
vårdnadshavaren i första hand till personalen/rektorn. Om personal/rektor inte
lyckas åtgärda problemet och missnöjet kvarstår får vårdnadshavaren vända sig till
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24

25

26

styrelsen som är ytterst ansvarig (med fördel via mejl för att underlätta
dokumentationen). Gäller klagomålet styrelsens arbete, vänder sig medlemmen till
styrelsen direkt med fördel via mejl.
Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan: Likabehandlingsplanen
uppdateras varje läsår. Där ingår bland annat förebyggande arbete med kartläggning,
mål och insatser. Åtgärdande arbete med rutiner för att upptäcka samt rutiner för att
utreda och åtgärda. Det finns rutiner gällande kränkning barn-barn, vuxen/personalbarn, barn-vuxen/personal, personal-förälder och förälder-personal.
Samverkan med föräldrar: Information sker löpande via bloggen och kalendern i
Tyra-appen. En gång per termin bjuder personalen in till föräldramöte där
information om kommande terminen framförs samt tid för frågor angående
verksamheten. Föräldrar jourar när personal är frånvarande och får på det sättet en
bra inblick i verksamhetens alla delar under dagen. Personalen bjuder in
vårdnadshavarna till utvecklingssamtal angående barnens trivsel och utveckling,
minst en gång per läsår. Löpande information sker vid hämtning och lämning samt i
anteckningar i Tyra (finns för varje enskilt barn i Tyra).
Utdrag från belastningsregistret (kontroll att lagen följs): Utdrag från
belastningsregistrets krävs vid nyanställning. Kuvertet lämnas oöppnat till rektorn
senast i samband med kontraktsskrivning. I kontraktet finns en ruta som skall kryssas
och en rad för datum för mottagandet av intyget.
Övriga upplysningar:
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Tillsynsrapport för Säbyholms förskola
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju genomförd med
förskollärare den 2 november. Underlaget biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En övergripande bedömning är att målen utifrån läroplanen
uppfylls och håller godtagbar kvalitet. Utbildningskontoret ser särskilt positivt på den
motoriska utvecklingen såsom den beskrivs i det skriftliga underlaget och under
intervjun. Till exempel har förskolan tillgång till en gymnastiksal som de använder en
gång i veckan. I intervjun framkom att utevistelsen är ett naturligt inslag och
förskolans läge gör att barnen har tillgång till flera miljöer, såsom förskolans gård,
skogen och en park i närheten.
Föreläggande
I läroplanen framgår att förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Barn som tillfälligt
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna
behov och förutsättningar (Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag).
Under intervjun framkom att det är flera barn i verksamheten som har behov av
språkstöd i form av logoped, men att väntan till sådan insats är lång. Förskolan har
planer på att skapa en mindre grupp för barnen men uppges inte ha kommit igång.
Utbildningskontoret oroas över att det verkar saknas ett internt arbetssätt för barn med
behov av språkstöd, eller att det i annat fall inte har framkommit i formerna för denna
tillsyn.
Utbildningskontoret förelägger Säbyholms förskola att skriftligt redovisa för sitt
interna arbete med barn med behov av stöd i sin språkliga utveckling senast den 15
februari 2021.

www.upplands-bro.se
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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.
I det skriftliga underlaget framkom att förskolan har ett barn mer inskrivet i
verksamheten än vad den har beviljats enligt godkännande. Vid förfrågan uppges
anledningen vara att ett barn skulle flyttat utomlands men hindrats från att resa på
grund av rådande pandemi. Förskolan har uppmanats att åtgärda detta genom att
ansöka om utökning av barngrupp under en begränsad period. Förskolan uppmanas att
vid framtida fall likt det förekommande omedelbart kontakta Utbildningskontoret för
att komma fram till en lösning utifrån barnets bästa.
Vid tillsynen som genomfördes 2018 gav Utbildningskontoret förskolan ett
föreläggande med anledning av sitt systematiska kvalitetsarbete. Enligt 4 kap. 3-4 §§
skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering,
uppföljning och utveckling ska också genomföras på enhetsnivå. Rektor, som
pedagogisk ledare och chef, ansvarar för att genomföra det systematiska
kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal.
Barnens vårdnadshavare ska också ges möjlighet att delta i det systematiska
kvalitetsarbetet (Lpfö 18, 2;8).
Utbildningskontoret konstaterar att ett stort ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet
på enhetsnivå åligger förskolans förskollärare eftersom rektor inte alltid finns på plats
och kan följa utvecklingen. Samtliga inblandade behöver vara medvetna om denna
omständighet och säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper, uppfyller
de krav som ställs i skollagen och läroplanen samt håller en god kvalitet.
Utbildningskontoret avser följa upp det systematiska kvalitetsarbetet grundligare vid
en fysisk tillsyn när tillfälle ges.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
I läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt
inflytande över arbetssätt och innehåll. Det framgår också att förskolan aktivt ska
påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma
värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk handling (Lpfö 18).
Utbildningskontoret ser att förskolan kan stärka barnens inflytande och delaktighet i
verksamheten ytterligare och skapa en grundläggande förståelse för demokratiska
bestämmandeformer, vilket exempelvis kan genomföras i form av barnråd eller på
annat sätt. I intervjun framkom att arbetet med normer och värden är ett fokusområde
under början av läsåret. Utbildningskontoret framhåller betydelsen av att arbetet med
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normer och värden äger rum dagligen under hela läsåret. Vardagssituationer ska
användas som möjligheter för utveckling och lärande, vilket kräver medvetna
pedagoger och ett tydligt tillvägagångssätt. Särskilt arbetet med att motverka
traditionella könsnormer genom att aktivt och medvetet inkludera ett
jämställdhetsperspektiv är ett utvecklingsområde.
I underlaget och intervjun har det inte framgått om det finns någon planerad
kompetensutveckling för personalen. Utbildningskontoret konstaterar att det krävs en
bred kompetens för att möta kraven i läroplanen vilket säkerställs genom en löpande
kompetensutveckling.
Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, Säbyholms förskola
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1. Verksamhetens namn samt huvudman.

2. Adress.

3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

4. Antal barn enligt godkännande.

5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).

6. Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med
förskollärarlegitimation.

7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

8. Planerad kompetensutveckling för personalen.

9. Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs.

10. Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

11. Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerar
verksamheten?

12. Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiska
kvalitetsarbete? Ja/nej
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13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur
detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många
uttrycksformer?

20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga
att använda matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för
barnen?
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23. Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv
hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24. Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än
svenska ska utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella
identitet?

25. Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

26. Hur arbetar verksamheten 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?
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Underlag för tillsyn Säbyholms förskola
Förskolan ligger i den natursköna landsbygden alldeles utanför Bro, som inbjuder till
naturupplevelser och motoriska utmaningar i en rofylld miljö. Vi ser skogen som en stor
tillgång i vår undervisning och där barnen får utlopp för sin fantasi och kreativitet.
Stort fokus ligger på vår utomhuspedagogik. Allt det vi gör inne kan vi göra ute. Vi använder
oss av mycket naturmaterial. Barnen utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning, språk och
kommunikation, förståelse för sin omvärld. Barnen lär sig samförstånd, ömsesidighet och
turtagning. Barnen lär sig använda sin kreativitet, fantasi och lust.
Vi är en liten förskola med fyra pedagoger. Vi har valt att fördela barnen i åldershomogena
grupper, vi tror på att förskolans miljö är en viktig del av barnens trivsel, utveckling och
lärande. Miljön ska vara trygg, utmanande, inspirerande och tillgänglig för alla åldrar. Vi tror
på att en anpassad miljö ger självständiga barn med en god självkänsla. Vårt uppdrag styrs av
läroplan, skollag och barnkonventionen.
Barnen är bra på rollekar och problemlösning. I vår utomhuspedagogik använder vi oss
dagligen av alla målen i läroplanen.

Svar på frågorna i dokumentet:
3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet
Marie Barth-Kron, rektor. Utbildad förskollärare, genomförd rektorsutbildning 2013 – 2016.
10 års erfarenhet som förskolechef/rektor.
11. Hur verksamheten arbetar utifrån styrdokumenten som reglerar verksamheten
Vi arbetar utifrån Skollagen, läroplanen för förskolan, Barnkonventionen, planen mot
kränkande behandling och diskriminering.
Varje läsår skriver vi en verksamhetsplan utifrån våra styrdokument med mål och nyckeltal.
Utifrån verksamhetsplanen skriver arbetslaget en handlingsplan där de beskriver hur de ska
arbeta samt följer kontinuerligt upp med resultat och analyser.
19. Skapande förmåga och olika uttrycksformer
Vi arbetar med många olika uttrycksformer både ute och inne, t ex rita, klippa, limma, måla,
sjunga, dansa, karda ull, fritt skapande med naturmaterial
20. Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
Barnen övar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning i skogen, i våra
planerade rörelseaktiviteter, i gymnastiksalen samt vid alla förekommande dagliga rutiner på
förskolan. Vi arbetar aktivt med att barnen ska bli så självständiga som möjligt, t ex vid påoch avklädning och vid matsituationerna.

1
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21. Språk, matematik och naturvetenskap
För att uppmuntra och utmana barnens språkliga utveckling arbetar vi mycket med rim och
ramsor, sagor, berättande, spel, pussel samt att vi kommunicerar mycket med barnen och
sätter ord på det vi gör.
Vi arbetar med matematiska begrepp där barnen lär sig uttrycksformer som antal, mängd,
form, läge, mäta, vikt, storlek, volym, tidsord, lägesord, klassificera, sortera, ordning och
geometri. Vi benämner att det är matematik när vi samtalar med barnen. I skogen
uppmuntrar vi barnen till problemlösning kring olika uppdrag t ex hämta en pinne som är
längre än din arm.
I naturvetenskap arbetar vi med kretslopp, hållbar utveckling, bygg och konstruktion och
olika experiment.
Vi arbetar med friktion, rörelse, gravitation, vikt, kretslopp och hävstångsprincipen.
Barnen visar stort intresse av fåglar/ djur/ blommor och av att bygga med olika material. Vi
samtalar om hur djur och natur behöver varandra, de får se kretsloppet med bin/ bikupor
och äpplen.
Vi arbetar med allemansrätten för att lära oss att värna om djur och natur.
22. Digital kompetens
Barnen visar stort intresse för digitala verktyg. Vi arbetar aktivt med att på olika sätt väva in
det digitala i vår verksamhet både ute och inne. Vi strävar efter att barnen ska vara
”producenter” och inte ”konsumenter” av digitala verktyg.
Vi arbetar med green screen/google air – där lär vi oss tillsammans bland annat vikten av
källkritik och kritiskt tänkande.
Appar:
Findus och Pettson app – lära sig samarbete, logisk tänkande, samband, hitta lösningar.
Quiver app – vi arbetar med olika experiment
Polyglutt app – inläsningstjänst med ett stort utbud av sagor. Finns även på många olika
språk.
Lärkvitter app – vi lyssnar på fågelkvitter och kopplar ihop dessa med de fåglar vi ser i
naturen.
Tyra app – vi reflekterar tillsammans utifrån våra blogginlägg. Pedagogiska dokumentationer
tillsammans med barnen.
Youtube – vi använder oss av olika rörelselekar och t ex Mindfulness.
23. Stöd och stimulans utifrån barnens egna förutsättningar
Genom att vi bemöter barnen där de befinner sig och ger dem utmaningar. I TYRA-appen har
alla barn varsin portfolio där vi följer upp barnens utveckling och lärande.
24. Barn med annat modersmål än svenska
Vi uppmärksammar barnens språk och kultur på olika sätt samt pratar om att världen består
av olika länder. Vi sjunger sånger på olika språk. Vi har appen Pollyglutt som är en
inläsningstjänst där sagorna finns på många olika språk.
2
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25. Motverka traditionella könsmönster
Vi erbjuder en pedagogisk miljö som är till för alla barn. Vi använder oss av normkritisk
litteratur.
26. Fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt
ta ansvar för gemensamma regler
Vi arbetar aktivt med vår grundverksamhet och sociala fostran. Barnens inflytande är
betydelsefullt. Kompisböcker, barnkonventionen. Åldersblandade barngruppen ökar
förståelse, respekt, hänsynstagande etc. Vi uppmuntrar barnen till att lära sig att reda ut
konflikter med stöd av oss.

3
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Tillsynsrapport Urfjälls montessoriförskola
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju genomförd med
förskollärare den 2 november. Underlaget biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En bedömning är att målen utifrån läroplanen uppfylls och
håller en övergripande god kvalitet. En särskild styrka är att förskolan har ett tydligt
fokus på undervisning och lärande, vilket genomsyrar inskickat underlag och
framkommer på ett konkret sätt i samtal med förskollärare. Personalen har till
exempel gemensamt gått igenom den nya läroplanen från 2018 och genomfört ett
arbete med pedagogerna på förskolan för att implementera de nya skrivningarna.
Utbildningskontoret ser att läroplansmålen normer och värden samt barns delaktighet
och inflytande är närvarande i den dagliga verksamheten. Till exempel beskrivs hur
pedagogerna samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hur man visar
hänsyn. Genusperspektivet är närvarande och pedagogerna visar på en tydlig
medvetenhet i det dagliga arbetet. Utbildningskontoret ges vidare uppfattningen att
Urfjälls montessoriförskola har närvarande pedagoger med stort engagemang.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
I läroplanen framgår att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska också se till att
olika kulturer synliggörs i utbildningen (Lpfö 18, Mål och riktlinjer).

www.upplands-bro.se
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Utbildningskontoret ges intrycket att förskolan anser att detta område inte är
prioriterat i dagsläget då det endast finns ett fåtal barn med annat modersmål än
svenska. Utbildningskontoret ser ändå ett behov av utveckling kring
att medvetandegöra hur arbetet med barn med andra modersmål ska genomföras.
Utbildningskontoret har tidigare getts uppfattning att det finns ett behov av att
säkerställa förskolans tillsynsansvar vid utevistelse. Anledningen till detta är att det
tidigare inkommit klagomål, men i samband med Utbildningskontorets utredning av
klagomål bedömdes det inte vara en risk för barnen att tillsynen inte kunde tillgodoses.
Utbildningskontoret kommer ta utemiljön i närmare beaktande vid nästa tillsyn. Det
ses som en tillgång att det finns en levande och naturlig utemiljö som tillfredsställer
barnens nyfikenhet, utvecklar deras förståelse för naturvetenskap och respekt för
sin närmiljö.
Bilaga
1. Underlag inför tillsyn av Urfjälls Montessoriförskola
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt under lag till Upplands-Br o kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@upplands-br o.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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1. Verksamhetens namn samt huvudman.

Urfjälls Montessoriförskola
UBIM (föräldrakooperativ av Upplands Bro intresseförening för
Montessori).

2. Adress.

Urfjällsvägen 2, 196 93 Kungsängen

3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

Jessica Gärdebring.
Mejl: jessica.gardebring@urfjall.se
Telefon: 0708-846118
Utbildning:
Barn och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot
fritidspedagog 180 hp vid Lärarhögskolan Stockholm
Mobbning - skolpraktik och forskningsperspektiv + diskriminering i
skolan 10 hp vid Stockholms universitet
Specialpedagogik med inriktning mot språk och skola 30 hp vid
Lunds universitet
Specialpedagogik med interkulturell profil 15 hp vid Lunds
universitet
Statlig befattningsutbildning, rektorsprogrammet 30 hp vid Uppsala
universitet.
Erfarenhet:
Fritidspedagog, Ekhammarskolan 2002
Fritidspedagog, Finnstaskolan 2003
Förskoleklass, Finnstaskolan 2011
Samverkanschef, skola och fritidshem, Maria Elementarskola 2012
Rektor, Urfjälls montessoriskola 2015

4. Antal barn enligt godkännande.

UBIM beviljades 2014 att utöka sin verksamhet från 37 barn till 60
barn.
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5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).

Födda år:

Antal Pojkar:

2019

Antal Flickor:
2

2018

5

4

2017

2

3

2016

4

4

2015

4

3

Summa

15

16

Totalt antal barn: 31
6. Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med
förskollärarlegitimation.

7 (8) personal
2 personal arbetar 100%
2 personal arbetar 90%
3 personal arbetar 80%
1 personal har sitt huvuduppdrag i köket/städ men arbetar även vissa
timmar på förskolan för att täcka upp för planeringar och vissa
morgon och eftermiddagstider. ca 20%
5 pedagoger är utbildade barnskötare och två pedagoger är utbildade
förskollärare med legitimation. 4 pedagoger är utbildade
montessoripedagoger.

7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

Avdelning

Antal barn

Antal pedagoger

Lilla urfjäll

9 barn

2 pedagoger

Urfjäll mellan

8 barn

2 pedagoger

Stora Urfjäll

14 barn

3 pedagoger

+ extra pedagoger vid behov.

8. Planerad kompetensutveckling för personalen.

Vi fortsätter vårt arbete med Ann S Philgrens ”Lärande
undervisningsmiljöer” under en
planeringsdag/kompetensutvecklingsdag på höstlovet.
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Planen var att vi skulle påbörja skolverkets webbkurs ”Identitet,
jämställdhet och digitalisering i förskolan. Vilket kan flyttas fram då
vi under läsåret kommer att börja arbeta med ett projekt Lika Olika
med Mary Juusela. När denna planering är lagd kommer vi på nytt se
över vår utbildningsplan.
Det finns i dagsläget ingen plan för individuella kurser/föreläsningar
men vi har för avsikt att tillsammans titta på detta under vår
planeringsdag.

9. Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs.
1.
När pedagogerna upplever att ett barn har svårigheter i det

sociala samspelet, ett utmanade beteende eller när de känner oro
kring ett barns utveckling diskuterar pedagogerna i arbetslaget hur
de ska möta upp barnets behov på sina arbetslagsmöten.
På arbetslagsmötena diskuterar pedagogerna barnen för att få
stöd och tips av varandra men även för att få en gemensam bild av
vilket stöd barnet behöver samt vilket arbetssätt som behöver
tillämpas. Pedagogerna ser över sina rutiner och försäkrar sig om att
de har gemensamma förhållningssätt som fungerar. Pedagogerna
ska arbeta för att hjälpa barnet med egna strategier.
Vårdnadshavarna ska göras delaktiga i detta arbete och det är viktigt
med en god kommunikation med vårdnadshavarna. Ibland behöver
någon utses som kontaktperson från förskolan så att det inte blir för
många olika kontakter för vårdnadshavarna.
2.

Om personalen inte ser progression i sitt arbete eller om de
inte känner att deras kompetens är tillräcklig lyfter de detta med
rektor. Vid behov görs en kartläggning så att det blir tydligt vilka
anpassningar som behöver göras och när och handlingsplan skrivs.
På urfjäll tar vi hjälp av specialpedagogen som arbetar på skolan
men vi köper även in kompetens/handledning utifrån vid behov.
3.

Förskolepersonalen har kontinuerliga utvecklingssamtal med föräldrar.

Inför dessa möten har personalen på respektive avdelning ett
gemensamt möte där de diskuterar varje barns individuella utveckling
och behov.
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10. Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

Årliga inspektioner garanterar att lokalerna och utemiljön är väl
anpassad för sin verksamhet. Vi har en skyddsrond två gånger per
läsår där vaktmästare, rektor och en representant från styrelsen ser
över risker i utomhusmiljö och inomhusmiljö. Inför förändringar görs
riskanalyser.
Vi har nyligen besiktigat vår utomhusmiljö för att säkerställa våra
lekställningar samt säkerställa att inga andra risker finns i vår
utomhusmiljö.
Vaktmästaren följer kontinuerligt upp hur vi förvarar diskmedel,
handsprit och annat som finns i verksamheten som ska stå
otillgängligt för barn.
Varje anställd har skyldighet att så fort de ser en risk i verksamheten
rapportera till rektorn samt till vaktmästare för åtgärd. Vi lyfter
säkerhetsfrågor och gör riskanalyser på våra Apt. Vi har även en
stående punk på våra arbetslagsmöten som handlar om vår och
barnens arbetsmiljö där risker i verksamheten skall lyftas för att sen
tas med till våra LG. Rutiner finns för tillbudsrapportering.

11. Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerar
verksamheten?

Läroplanen:
Vi har avsatt tid för att tillsammans sätta oss in i den nya läroplanen
där vi framförallt har fokuserat på de förändringar som gjorts. Vi har
diskuterat begreppen utbildning, undervisning och lärande. Vi har
skattat vår verksamhet utifrån vår nya läroplan. Vi har under
föregående läsår arbetat en hel del kring dokumentation där
läroplanens mål är centrala för arbetet. Vi har tillsammans tittat på
varandras dokumentationer och reflekterat över hur vi kan utveckla
vår pedagogiska dokumentation och på så sätt också vår verksamhet.
Detta arbete fortgår såväl på våra pedagogmöte (veckovis) som på
våra verksamhetsmöten (månadsvis) samt på våra utvärderingsdagar
och planeringsdagar som vi har under läsåret.
Förskolan arbete utgår hela tiden från läroplanen. Förskolan startar
varje läsår med att uppdatera sin arbetsplan där de beskriver hur de
ska lägga upp sitt arbete utifrån läroplanens mål. Förskolan tar även
fram fokusområden som det utifrån sina analyser på
utvärderingsdagarna i slutet av föregående läsår bestämmer att de vill
fokusera på under nästkommande läsår.
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Vi arbetar just nu med Lärande undervisningsmiljöer, en artikelserie
som bygger på Ann S Philgrens forskning. Till varje artikel följer
frågor som vi i kollegiet diskuterar tillsammans.
Skollagen:
Kontinuerligt ser vi över så att barnen har en god miljö och att
barngruppernas sammansättning och storlek är lämpliga. Vi arbetar
för att alla barn ska få det stöd de har rätt till och alla barn som har
behov av särskilt stöd ska få det. Barnets vårdnadshavare är alltid
delaktiga i detta arbete. Vi erbjuder fortlöpande samtal och
utvecklingssamtal. Förskolan ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

12. Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiska
kvalitetsarbete? Ja/nej

Ja
13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

Rutiner för klagomålshantering och blankett finns på hemsidan.
Vi lyfter klagomålshanteringsrutinerna när vi tar emot ny förskoleklass samt
på höstterminens föräldramöte.
På Urfjälls Montessoriskola är rutinen:
1. I första hand ber vi våra vårdnadshavare att kontakta berörd
personal på förskolan vid klagomål.
2. Om ni efter samtal med berörd personal känner att ni har fortsatta
klagomål kontaktas rektor.
3. Efter dessa kontakter så kan man skriftligen skicka klagomål till
styrelsen antingen
genom att lägga en skrivelse i styrelsens
postfack som finns i rektorsflygeln eller genom att e-posta till
styrelsen på adressen styrelsen@urfjall.se
Klagomålet kommer att tas upp på skolans ordinarie styrelsemöte.

14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

Ja
15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

Eftersom det är ett föräldrakooperativ har vi mycket nära kontakt
med vårdnadshavarna. De är indelade i olika grupper såsom
ekonomi, fastighet, städ med mera. Föräldrarna bakar till Lucia och
skolavslutningar och de har fixardagar där personalen får komma
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med önskemål om vad som behövs göras i vår miljö både inne och
ute.
Vi erbjuder alltid ett hembesök innan inskolningen startar. Vid
terminsstart i augusti har vi ett föräldramöte på förskolan. Vi har
inskolningssamtal med föräldrar när barnen har gått ca 2–4 veckor,
för att höra hur de har uppfattat inskolningen och berätta om barnets
dagar på förskolan. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal och ett
uppföljningssamtal per år. Alla föräldrar är välkomna att vara med
under en förmiddag för att se hur barnen arbetar och för att ta del av
ett Montessoripass och olika övningar som barnen gör där.
Återkommande under läsåret bjuder vi in vårdnadshavare till
föräldramöte, öppet hus, förskolans dag men även för att fira vissa
traditioner tillsammans med oss.
Vi har tidigare erbjudit föräldraråd samt informationskvällar kring
Montessoripedagogik men då intresset varit väldigt lågt är det inte
något vi erbjuder längre men skulle det efterfrågas så inför vi gärna
det på nytt.
Varje månad skickar förskolan ut ett månadsbrev där pedagogerna
kontinuerligt informerar om verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten med föräldrar i
samband med lämning och hämtning.

16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

Ja
17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

Ja
18. Övriga upplysningar
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Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur
detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många
uttrycksformer?

Barnen får bekanta sig med olika föremål att måla och skapa med så
som bland annat äpplen, penslar, kulor, gafflar, svampar,
bomullstussar, måla sockermålningar. Barnen skapar bubblor med
hjälp av tvål och vatten. Vi samlar löv utomhus och bygger mandalas
och skapar kollage. Vi skapar olika ljud tillsammans med hjälp av
maracas, ärtpåsar och tonklockor. Vi klipper och klistrar med olika
material och bygger med olika typer av byggmaterial inomhus.
Utomhus bygger och skapar vi med hjälp av olika naturmaterial.

20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

Vi har en stor gård där barnen ges möjlighet att utmana sin
koordinationsförmåga genom att klättra vi på klätterställning, vägg
med klättergrepp, hoppa på däck, gå balansgång. Vi leker följa John
med barnen där vi utmanar dem att prova på nya ställen att gå på och
på olika sätt. När vi går till skogen kryper, smyger, springer, hoppar
och klättrar på olika naturmaterial för att öva motoriken och
koordinationen i en annan miljö. Vi har samlingar med fokus på
rörelse där koordinationen och kroppsuppfattningen utmanas i olika
övningar med många olika rörelser både för hela kroppen med också
enstaka kroppsdelar åt gången.

21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga
att använda matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

Språk: Vi arbetar mycket med rim, ramsor, sagor, sånger, flanosagor
för att stimulera barnens språkutveckling. Just nu har vi fokus på
barnens fonologiska medvetenhet där vi riktar in oss på hur
bokstäverna låter. Vi ljudar tillsammans, vi pratar om hur en vokal
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låter och hur en konsonant låter, klappar stavelser och rimmar. Vi har
tillgång till mycket språkmaterial inom montessorimaterialet så som
sandpappersbokstäver där man med hjälp av sin känsel får känna hur
bokstäverna känns. Barnen spårar bokstäverna i ”sand”. Vi arbetar
mycket med det rörliga alfabetet genom att bygga ord.
Matematik: Vi arbetar mycket med Montessoris matematikmaterial.
Vi bekantar oss med siffrornas form med hjälp av sandpapper siffror
där barnen får möjlighet att känna hur siffran känns. Vi räknar
tillsammans i samlingar hur många barn som är på förskolan och hur
många som är frånvarande. Vi räknar både addition och subtraktion
tillsammans med hjälp av pärlmaterialet. Utomhus arbetar vi med
uppdragskort som att ex. hämta 3 st. kottar och två stenar. Vi
bekantar oss med begrepp som lång, kort, stor, liten, bred, tung,
gammal, ung.
Naturvetenskap: Vi arbetar mycket med plantering och odling i våra
pallkragar där barnen är med och bestämmer vad vi ska odla. Vi
komposterar matavfall i en bokashi hink som vi sedan tömmer i våra
pallkragar tillsammans med barnen och vänder ner i jorden där vi
sedan odlar. Vi komposterar löv och fallfrukt. Vi källsorterar och
pratar om vad som händer med naturen om avfall slängs där. Vi
pratar om hur lång tid det tar för naturen att bryta ner olika material
som inte hör hemma där.

22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för
barnen?

Vi arbetar med programmering där barnen får programmera sig
själva med hjälp av varandra. Barnen har fått programmera en
Bluebot. Vi söker tillsammans information via Ipads. Barnen är med
och dokumenterar med foto. Barnen får själva söka efter mönster på
Ipad för exempelvis göra pärlplattor. All personal gick en utbildning i
IT-klubben förra läsåret med en tydlig lärarhandledning med syfte att
arbeta med de yngsta barnens digitala kompetens på ett roligt och
lekfullt sätt.

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

Vi arbetar i den mån de går i mindre grupper inom varje avdelning på
förskolan. När vi arbetar i mindre grupper synliggörs barnen
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individuella behov på ett helt annat sätt och vi kan på så sätt skapa en
godare relation till barnen och stötta barnen i deras personliga
utveckling. Under samlingar med små grupper kan vi fokusera på de
enskilda barnets behov, anpassa och stimulera aktiviteter utifrån de
förutsättningar barnen har. Vi har en nära dialog med
vårdnadshavarna där vi tillsammans samtalar om barnens behov och
intressen vilket ger oss en gemensam bild av barnets behov, styrkor
och utveckling.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv
hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24. Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än
svenska ska utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella
identitet?

Under samlingar pratar vi om hur man säger siffror och färger på
olika språk. Vid födelsedagar sjunger vi sånger på olika språk om
barnen önskar. Förra terminen hade vi en pojke som behövde stöd i
både svenskan och finska. Då arbetade vi med bildstöd tillsammans
med pojken, familjen hade samma bilder hemma för att förstärka
med det finska språket. När pojken exempelvis bad om mjölk på
finska så förstärkte vi det med svenskan för att han skulle få höra det
svenska ordet och förstå att det betydde samma sak. Vi har
inventerat våra böcker och uppdaterat med böcker för att nå mer
mångfald i våra böcker.

25. Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

Vi arbetar med böcker om regnbågsfamiljer, vi pratar om att alla får
vara precis som de är. Vi neutraliserar samtalen gällande färger,
kläder och annat som traditionellt sätt har vart kopplat till ett visst
kön. När vi pratar med barnen gör vi det på samma sätt oavsett kön.
När vi pratar om och med vårdnadshavare gör vi det på ett sätt som vi
anser motverkar de traditionella könsmönstren. Vi diskuterar och
reflekterar ofta hur vi förhåller oss till barnen för att minimera risken
att omedvetet falla in i traditionella könsmönster. Vi har till exempel
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tema Yrken tillsammans med skola och fritidshem där vi i vår
planering medvetet diskuterar hur vi kan motverka traditionella
könsmönster.

26. Hur arbetar verksamheten 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?

Vi arbetar med samarbetsövningar för att stärka gruppen
tillsammans. Vi arbetar med att visa respekt för varandras känslor,
tankar och åsikter. Vi tränar på att lyssna på den som pratar, räcka
upp handen i en samling om man vill ha ordet för att träna
turordning. Vi hjälper barnen att medla i konflikter, vi ger dem
nycklar på hur de kan göra och hjälper dem vid behov, vår vision är
att barnen ska kunna lösa konflikter på ett respektfullt sätt
tillsammans med varandra och med oss pedagoger som stöd.
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Tillsynsrapport Förskolan Växthuset
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en intervju genomförd med förskollärare den
2 november. Förskolan har även på eget initiativ skickat in sitt lokala styrdokument
som ett komplement. Underlaget och förskolans lokala styrdokument biläggs denna
rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En övergripande bedömning är att målen utifrån läroplanen
uppfylls och håller en god kvalitet. Utbildningskontoret upplever en stor medvetenhet
i pedagogik och undervisning, något som framkommer både i förskolans
styrdokument och under intervjun. Det är tydligt att den nya läroplanen är närvarande i
det dagliga arbetet och att man regelbundet reflekterar över arbetssätt för att på olika
sätt förbättra verksamheten. Som ett exempel har personalen reflekterat över att det
endast finns vita dockor i dockvrån vilket har gett incitament att skapa mer mångfald i
leksaksutbudet. Man har även tänkt igenom konstellationer vid måltidssituationer för
att säkerställa att alla barn kommer till tals. Utbildningskontoret ges vidare intrycket
av en stabil personalgrupp som ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
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 gäl ler f ör verksamheten.
I läroplanen framgår att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan ska också se till att
olika kulturer synliggörs i utbildningen (Lpfö 18, Mål och riktlinjer). I förskolans
lokala styrdokument framgår att det finns många nationaliteter och kulturer

www.upplands-bro.se
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representerade bland barn och pedagoger. Varje höst utförs ett temariktat arbete där
man talar om världens länder och kulturer i syfte att synliggöra mångfald och olika
kulturella identiteter.
Utbildningskontoret framhåller att synliggörandet av olika kulturer är ett ständigt
arbete och bör lyftas in i olika sammanhang i den dagliga verksamheten.
Utbildningskontoret saknar också ett tydligt och medvetet arbetssätt kring barn med
annat modersmål än svenska. I intervjun framkommer att pedagogerna stimulerar och
uppmuntrar flerspråkiga barn att använda sitt andra språk spontant, men det behöver
även ske inom ramen för den planerade undervisningen. Utbildningskontoret avser
följa upp förskolans arbete med flerspråkiga barn vid nästa tillfälle för tillsyn.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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 skollagen ska varje förskola, både på huvudmanna- och
enhetsnivå, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen (4 kap. 3-4 §§ skollagen). Utbildningskontoret ser positivt på att
förskolan under 2020 arbetat mer fokuserat med det systematiska kvalitetsarbetet. Till
exempel har man avsatt reflektionstid varje vecka för att stärka kompetensen och
medvetenheten i undervisningen. Utbildningskontoret ser också att man har prioriterat
pedagogisk dokumentation som är en stor och grundläggande del i det systematiska
kvalitetsarbetet. Viktigt är att arbetet inte stannar vid dokumentationen utan att man
snarare ser det som ett verktyg för att kunna utvärdera och analysera barnens
utveckling och lärande, samt vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
Utbildningskontoret ser fram emot att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet
grundligare vid en fysisk tillsyn när tillfälle ges.
I läroplansmålet barns delaktighet och inflytande framgår att förskollärare ska ansvara
för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Barnet ska ges
förutsättningar att uttrycka tankar och åsikter samt ges en förståelse för demokratiska
principer (Lpfö 18, Mål och riktlinjer). I intervjun uttrycks att pedagogerna utgår
mycket från barnens intressen vid val av aktiviteter och lekar. Utbildningskontoret ser
att pedagogerna kan stärka barns delaktighet och inflytande ytterligare genom att låta
barnens tankar och åsikter utöva inflytande över utbildningen, samt skapa en
grundläggande förståelse för demokratiska bestämmandeformer. Detta
kan exempelvis genomföras i form av barnråd eller liknande.
Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, Förskolan Växthuset
2. ”Bilaga 1, svar till underlag för tillsyn hösten 2020”
3. Lokalt styrdokument, Förskolan Växthuset
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Utbildningskontoret

Underlag för tillsyn av fristående
förskola hösten 2020
Skicka ifyllt underlag till Upplands-Bro kommun, via e-post till
utbildningsnamnden@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 besluten 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:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2
kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till
bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2
kap. 5 och 5 b §§.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att
bestämmelserna i 6 kap. följs.

www.upplands-bro.se
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1. Verksamhetens namn samt huvudman.

2. Adress.

3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.

4. Antal barn enligt godkännande.

5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).

6. Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare med
förskollärarlegitimation.

7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.

8. Planerad kompetensutveckling för personalen.

9. Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn
får det stöd som behövs.

10. Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?

11. Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerar
verksamheten?

12. Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiska
kvalitetsarbete? Ja/nej
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13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?

14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?

15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?

16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej

17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

18. Övriga upplysningar

Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur
detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många
uttrycksformer?

20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?

21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga
att använda matematik; sin förståelse för naturvetenskap?

22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för
barnen?
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23. Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt?

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden,
traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.
Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Beskriv
hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24. Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än
svenska ska utveckla sitt modersmål, det svenska språket och sin kulturella
identitet?

25. Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?

26. Hur arbetar verksamheten 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?
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Förskolan Växthuset
Bilaga 1, svar till underlag för tillsyn hösten 2020
3. Birgitta Lindvall. Utbildad lågstadielärare med examen -68. SFI utbildning 7p. Erfarenhet som
klasslärare ca 20 år. med SFI utbildning för vuxna i ca 10 år. Vikarierande biträdande rektor på
Komvux. Arbetat med att starta friskola under ca 15 år, varav som rektor ca5 år. 13 års erfarenhet
som utvecklingsledare gällande barn med särskilda behov. Senast jobbat som speciallärare på
Kungsskolan under ca 6 år och som rektor under 4 år.
5. nu 43 barn inskrivna, varav 1 barn född 2014. 5 barn födda 2015. 13 barn födda 2016. 10 barn
födda 2017. 10 barn födda 2018. 4 barn födda 2019.
6. 8 pedagoger, varav 3 med förskollärarlegitimation, 1 med barnskötarutbildning, 1 med pågående
barnskötarutbildning, 2 med undersköterskeutbildning, 1 med gymnasieutbildning.
7. Avdelning Kärleken 6 barn, 3 barn per pedagog.
Avdelning Glädjen 17 barn, 5,6 barn per pedagog.
Avdelning Friden 19 barn, 6,3 barn per pedagog.
8. Den nya pedagogen i personalgruppen har just deltagit i informationsträffen om orosanmälningar,
som alla andra tidigare deltagit i, för att alla ska ha grunden kring det ämnet gemensamt.
Vi är just nu i ett pågående kollegialt lärande kring undervisning och utbildning utifrån förra årets
förskollärarfördjupning. Den planerade kompetensutveckling är att två av våra förskollärare
kommer att delta i utbildningen ”Utmana och stödja”, tillsammans med kommunens förskolor och
Uppsala universitet.
10. Vi genomför regelbundet skyddsrond, då vi går igenom vår miljö utifrån ett barnsäkerhets
perspektiv, följer upp och åtgärdar det som blir anmärkning omgående.
11. Vårt arbete styrs av skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, samt vår profil och vårt
lokala styrdokument. Se bilaga 2, sida 3–5.
13. Vi arbetar enligt vår klagomålshanteringsrutin. Vilken innebär att vi vid varje termins
föräldramöte lyfter informationen angående att vi önskar ta emot barns, föräldrars och personals
åsikter och eller klagomål, samt informerar om vägarna för det. Vi uppmuntrar till att kontakta oss
muntligen eller skriftligen, samt om att man gärna kan använda vår blankett ”Rutin för
klagomålshantering vid Förskolan Växthuset och Kungsskolan”. Därefter tas klagomålet upp på
nästföljande personalmöte. Förskole rektor ansvarar för att uppföljning görs. Är man inte nöjd efter
det kontaktar man rektor, sedan huvudman, i den ordningen.
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Tillsynsrapport Förskolan Äventyret
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.
Formen för tillsynen utgjordes av ett skriftligt underlag som förskolans rektor med
hjälp av huvudman ombetts fylla i samt en digital intervju genomförd med
förskollärare den 2 november. Underlaget biläggs denna rapport.
Intryck och bedömning av verksamheten
Utbildningskontoret ser en god verksamhet där barnen får möjligheter att utvecklas
och lära i en trygg miljö. En bedömning är att målen utifrån läroplanen uppfylls och
håller en övergripande god kvalitet. Utbildningskontorets utredare känner förtroende
för den förskollärare som intervjuades och som kunde sätta ord på både utmaningar
och styrkor inom förskolan.
Utbildningskontoret ser positivt på den medvetenhet som uttrycks kring
läroplansmålet barns delaktighet och inflytande. Utbildningskontorets bedömning är
att förskolan arbetar aktivt med att påverka och stimulera barnen att omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar. Utbildningskontoret ser också att pedagogernas
inställning stärker barnens inflytande och delaktighet vilket bland annat uttrycks under
intervjun med meningen ” vårt j obb är att få i n l ärandet i det barnen vil l göra” .
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.
I läroplanen framgår att förskolan särskilt ska uppmärksamma barn som av olika
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Barn som tillfälligt
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna
behov och förutsättningar (Lpfö 18, Förskolans värdegrund och uppdrag).
Utbildningskontoret avser följa upp förskolans arbete med barn i behov av särskilt
stöd grundligare inom kort. Bakgrunden till detta är att det under en längre tid har det
kommit information till Utbildningskontoret om att barn som gått på Äventyret och

www.upplands-bro.se
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bytt till kommunens förskolor inte fått det stöd som behövs i verksamheten.
Utbildningskontoret finner att denna omständighet inte kan bedömas utifrån formerna
för denna tillsyn, utan kräver en mer djupgående tillsyn inom det särskilda området,
vilket planeras för under första halvåret 2021.
Råd och vägledning
Utbildningskontoret ger råd och vägledning till förskolan och kan ses som
rekommendationer om hur huvudman, rektor, 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.
Det framstår för Utbildningskontoret vara en stor utmaning att arbeta med
språkutvecklande arbetssätt, då majoriteten av barnen på förskolan har annat
modersmål än svenska. Därför vill Utbildningskontoret råda förskolan att ta fram en
tydlig och tidsatt planering och kontinuerligt arbeta med detta område, som kräver
bred kompetens och stor medvetenhet i och med de utmaningar som förskolan har och
som också uttrycks vid intervjutillfället med förskollärare.
I läroplanen framgår att förskolläraren ska ansvara för att barnen får sina behov
respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde samt att varje barn får
ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll. Under intervjun uttrycks att förskolan
arbetar med normer och värden regelbundet. Utbildningskontoret vill understryka att i
vardagssituationer uppstår främsta möjligheterna för utveckling inom detta område
och kan göras begripligt för yngre barn.
Bilagor
1. Underlag inför tillsyn, Förskolan Äventyret
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Svar inför tillsyn fristående verksamheter hösten 2020
Svar: 20201023
1. Verksamhetens namn samt huvudman.
Förskolan Äventyret - Hoppetossa Norra AB

2. Adress.
Tibbletorg 3. 196 34 Kungsängen

3. Ansvarig chef samt dennes utbildning och erfarenhet.
Agustina (Tina) Zainuddin
Legimiterad Förskolelärare
Rektorsutbildning – tredje året – klar aug 2021 nästa år

4. Antal barn enligt godkännande.
72 barn

5. Antal barn samt åldersfördelning (inskrivna).
26 barn
1-2 år: 9 barn
3-4 år: 10 barn
4,5-6 år: 6 barn

6. Antal pedagoger och utbildningsnivå, samt andel förskollärare medförskollärarlegitimation.
2 st leg.förskollärare inkl. rektor
1 st leg förskollärare och spec.pedagog
2 utb. Barnskötare
2 outb. Barnskötare

Enbart för internt bruk
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7. Antal barn per grupp/avdelning samt per pedagog.
6, 1 barn per pedagog vid full barngrupp. Nuläget är 3,6 barn per pedagog.

8. Planerad kompetensutveckling för personalen.
Hygien och smitta, undervisning i förskolan, utmana och stödja, pedagogisk miljö, pedagogisk
dokumentation, inskolningsmetoder, internt nätverk för både förskollärare och barnskötare, intern
kompetensutveckling kring språk och kultur med inriktning på dramapedagogik.

9. Barn i behov av särskilt stöd. Beskriv hur verksamheten säkrar att varje barn får det stöd som
behövs.
Vi har rutin för att säkerställa att varje barn får stöd som behövs. Vi gör observationer, fyller i
pedagogisk kartläggning 1A, fyller i handlingsplan och fyller i pedagogisk kartläggning 2 vid behov
om vi har fått godkännande av vårdnadshavare. Löpande observationer, diskussioner och reflektioner
av barnens utveckling och behov. Regelbunden uppföljning med vårdnadshavare. Vi arbetar enligt
förskolans interna årshjul, t.ex barnkonsekvensanalys, plan mot kränkande behandling och etc. Vi har
även en specialpedagog i verksamheten som bidrar till stöd, handledning till alla medarbetare.

10. Hur säkerställs barnens säkerhet i verksamheten?
Vi uppdaterar alla dokument som handlar om barns arbetsmiljö varje år och varje månad går vi
igenom med alla personal, t.ex hämtning, lämning, lokal, utflyktsrutiner, vardagsrutiner och etc. Vid
läsårs starten genomför vi så kallade ”säkerhetsmöte” där vi bland annat går igenom barnens
heldags på förskolan från öppning till stängning. Senare revideras det löpande under året.

11. Beskriv hur verksamheten arbetar utifrån de styrdokument som reglerar verksamheten?
Vi arbetar med alla styrdokument kontinuerligt. Till exempel, vår verksamhetsplan är uppdelad
utifrån 10 läroplansområden såsom hållbar utveckling, digital kompetens och språk och
kommunikation. Varje område utgår från läroplanens mål, vi planerar framåt för att kunna styra och
följa arbetar för att veta att vi gör rätt saker. Planeringen är kartan och leder oss i det arbete som ska
göras. Under läsåret följer vi sedan upp verksamheten utifrån vårt interna årshjul månadsvis på alla
möten (Apt, ledningsmöte, personalens avdelningsmöte samt planeringsdagar). Vid läsårets slut
sammanfattas arbetet i en verksamhetsberättelse där vi sammanställer resultatet inom varje
läroplansområde från det gångna läsåret utifrån frågeställningarna Vad har vi gjort och hur lyckades
vi med det? Vad fungerade mindre bra och varför? Vad har barnen lärt sig? Vilka förändringar har vi
sett? Vad hade vi förväntat oss?

Ja

12. Finns en plan för ert (både huvudmannens och förskolans) systematiska kvalitetsarbete?
Ja/nej

Enbart för internt bruk
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13. Hur arbetar ni med att synliggöra, ta emot, utreda och följa upp klagomål?
Vi informerar vårdnadshavare och det finns rutiner både för muntliga klagomål och skriftliga
klagomål. De muntliga dokumenterar vi klagomålet och följer upp det. Vi har veckovis
avdelningsmöten och ledningsmöten där vi följer upp klagomålet och vilka åtgärdar som vidtagits
samt återkoppling till vårdnadshavaren. Det finns också en pärm med klagomålsblanketter om
vårdnadshavare vill lämna anmälan skriftligt. Man kan också skicka via mail. Rutiner är alltid det
samma som det muntliga. Alla klagomål rapporteras direkt till rektor som följs upp av huvudman.

14. Finns en aktuell plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan?
Ja och det uppdateras varje år.

15. Hur samverkar ni med vårdnadshavarna?
Vi samverkar varje dag, har dagliga kommunikationer med vårdnadshavare, har utvecklingssamtal en
gång per termin, förskolan bjuder in vårdnadshavare till Föräldramöte och Föräldraråd en gång per
termin. Genom den dagliga kommunikationer uppmuntrar vi att vårdnadshavare ska vara delaktiga i
förskolans arbete. Vi har också förskolans app där vårdnadshavare kan se förskolans arbete och de
ska bli mer delaktiga i barnens utveckling och lärande.

16. Görs utdrag från belastningsregister (kontroll att lagen följs)? Ja/nej
Ja, vid varje anställning eller vistelse på förskolan, t.ex praktikanter och studenter

Ja.

17. Verksamheten följer Upplands-Bro kommuns tillämpningsföreskrifter

18. Övriga upplysningar
Under 2020 har storbarnsavdelning arbetar extra med kulturtema ”skapande förskolan”.
Barnen och pedagoger fördjupar sig i kultur och skapande aktiviteter genom tema ”havet”.
Nu för andra året i rad har vi fått statsbidrag från kulturrådet för att integrera kulturella och
konstnärliga uttryck i förskolan.
Hoppetossa har i år vunnit guldtrappan. https://hoppetossa.com/guldtrappan-hoppetossa-forskolor/
I år har Äventyret nominerade till pedagogiskt pris 2021 med fokusområde pedagogiska lärmiljöer.

Enbart för internt bruk
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Verksamhetsspecifika frågor
Utveckling och lärande
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och
lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de
målstyrda processerna och i undervisningen – beskriv hur detta arbete går till i praktiken.
19. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga i många uttrycksformer?
Pedagogerna har tillåtande, uppmuntrande och utforskande förhållningssätt och erbjuder olika
material samt använda olika redskap t.ex digitala verktyget. Barnen blir erbjudna varierat material
och olika stationer eller aktiviteter för att berika leken där de kan skapa sina egna lekar med både
enskilt och gruppen. Vi erbjuder barnen olika former av planerade och spontana aktiviteter både
inomhus och utomhus. Vi formar miljön tillsammans med barnen som kan inspirera och utmana
barnens utveckling och lärande.

20. Hur ges barnen möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning?
Vi erbjuder alla barn att vara både inne och ute och använder olika material och olika aktiviteter som
man använder hela kroppen, t.ex rörelse till musik, olika lekar, springa, klättra och etc.

21. Hur arbetar verksamheten för att barnen ska utveckla; sitt språk; sin förmåga att använda
matematik; sin förståelse för naturvetenskap?
Alla pedagoger ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att
uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi har
högläsning och samtal med barnen om t.ex litteratur, sagoböcker, faktaböcker och andra texter. Vi
erbjuder barnen olika former av språkliga aktiviteter, exempelvis sånger, rim och ramsor, flanosagor
och etc. Vi har även böcker på olika språk, använder polyglutt app, använder olika material och olika
aktiviteter för att ge stimulans till barnen som är flerspråkiga.
Vi erbjuder olika former av aktiviteter som syftar till ett ökat matematiskt kunnande och en
bredare/djupare förståelse för matematik. Vi låter barnen utforska matematik genom andra uttryck
så som skapande, dans och musik.
Vi uppmuntrar barnens intresse för naturvetenskap genom att vara aktiva medforskare i deras
undersökningar av olika saker, lekar, experiment och etc. vi möjliggör för barnen att undersöka
naturvetenskap genom att erbjuda barnen olika material och miljöer för att stimulera ett
naturvetenskapligt utforskande. Vi uppmuntrar barnen att få ställa frågor, hypoteser och själva testa
sina egna teorier. Vi tar barnens funderingar på allvar, uppmuntrar och utmanar barnen i reflektioner
och är närvarande pedagoger.
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22. Hur arbetar ni med att lägga grunden till en adekvat digital kompetens för barnen?
Vi arbetar aktivt med datalogiskt tänkande och digitala verktyget tillsammans med barnen. Varje
avdelning har tillräckligt med lärplattor som räcker till alla grupper där de kan använda och utforska
tillsammans både med barn och vuxna. Vi har använt också projektor och ägget för att utforska olika
saker med barnen.

23. Hur ges barnen det stöd och den stimulans de behöver för att de utifrån egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt?
Vi följer varje barn och stöder varje barns behov enligt deras individuella utvecklingsplaner. Alla
pedagoger lyssnar på barnen och följer deras intresse och fantasi samt ger utmaningar enligt deras
nivåer. Vi planerar, genomför och utvärderar som utgår från barns behov både utifrån enskilt och
gruppnivå. Vi hjälper barnen att arbeta utifrån det systematiska kvalitetsarbetet genom att vi ställer
frågor till barnen ”vad, hur, varför”. Genom arbetet med barnens projekt följer vi tillsammans med
barnen med hjälp av frågorna: var är vi?, vart ska vi?, hur gör vi?, vad blev det?. Vi använder även
pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen för att reflektera, utvärdera och utveckla vidare
på barnens intresse, idéer och fantasi.

Grundläggande värden
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia,
språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer
synliggörs i utbildningen. Beskriv hur ni genomför detta i praktiken på förskolan.
24. Hur arbetar verksamheten arbetar för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla sitt
modersmål, det svenska språket och sin kulturella identitet?
Verksamheten har en så kallad Årshjul som vi följer hela året som innehåller allt arbete som ska göras
på förskolan. Det står bland annat om att arbeta med ett dokument som handlar om arbetet med
flerspråkighet i förskolan. Vi uppdaterar dokumentet varje år. Vi har även språksamtal med
vårdnadshavare där vi kan ta reda på vilka språk som talas hemma och hur mycket pratar barnen sitt
modersmål hemma. Vi gör också en kartläggning om barnens språk i förskolan både svenska och
modersmål. Därav lägger vi en plan om hur vi ska utveckla barnens språk både svenska och
flerspråkighet. Vi arbetar även med flerspråkigheten genom att synliggöra deras kulturer genom
språket både muntligt och skriftligt, olika aktiviteter som kopplad till kultur, att lyssna på olika musik,
att dansa på olika kulturer, läsa böcker på olika språk och etc. Vi har också ett kulturombud på
förskolan som har möjlighet att hämta olika informationer och idéer från kulturrådet. Hoppetossa
arbetar utifrån skollagen och läroplanen, och lägger extra fokus på matematik, kultur och
utomhuspedagogik. Vi ska utveckla barnens intresse och nyfikenhet för att undersöka, fundera och
diskutera, ge dem tilltro till det egna tänkandet och utveckla deras kreativa, stärka egen identitet och
logiska tänkande. Vi strävar mot ett kulturuppdrag som innebär att alla barn har tillgång både till
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kulturupplevelser och att själva få skapa. Kompetensutveckling årligen inom profilområdet Kultur
(kan vara både externt och internt). Kulturellt material ska premieras på avdelning samt gård. Alla
barn ska få ta del av Hoppetossas kulturpeng genom minst 1 professionell kulturupplevelse per termin
för alla barn.

25. Hur arbetar ni med att motverka traditionella könsmönster?
Vi på förskolan att kunna erbjuda alla barn samma möjligheter och bredda sina lekmönster.
Förskolan erbjuda alla barn ett stort urval av material som ger möjligheter att alla barn kan hitta
något som passar. Vi uppmuntrar barnen att vilja prova ett annat material eller testa en ny aktivitet.
Pedagogerna ska introducera materialet för alla barn för att barnen ska veta att allt material är till
alla barn. Vi försöker att använda material som inte har en tydlig könskodning genom att ha material
enligt hållbarutvecklings arbete, till exempel naturmaterial. Vi ger barnen möjligheter att kunna välja
vilket material de vill använda genom att allt material finns tillgängliga och är på barnens höjd för att
de kan hämta själva det de vill ha. Vi erbjuder barnen också flera olika stationer eller aktiviteter på
olika ställen både inne och utemiljön.

26. Hur arbetar verksamheten 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?
Vi arbetar enligt Barnkonventionen och uppmuntrar barnen att träna sin sociala förmåga, våga säga
nej, alla kan leka med alla, påverka sin dag och att man får uttrycka sig. Vi arbetar tydlig med att alla
är lika värda enligt Barnkonventionen och plan mot kränkande behandling. Vi är också med i förskole
brevet där vi arbetar bland annat med ”stop min kropp”. Förskolan arbetar med integritets övningar
för att ökad respekt och trygghet både mellan barn och barn och mellan barn och vuxna.
Pedagogerna pratar med barnen till exempel under samlingar om olika situationer och diskuterar
tillsammans hur man ska hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter i olika situationer
samt att ta ansvar för gemensamma regler.

20201023
Vid pennan
Rektor
Agustina (Tina) Zainuddin
Förskolan Äventyret – Hoppetossa Norra AB
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Balanslista
Nybyggnad tillagningskök

Dnr UN 21/0063
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Brunnaskolan och
ger ett uppdrag till
Utbildningskontoret att teckna ett
förstudieavtal med Upplands-Bro
kommunfastigheter AB.
Utbildningsnämnden godkänner
behovsanalysen av nybyggnad av
tillagningskök på Bergaskolan och ger
ett uppdrag till Utbildningskontoret att
teckna ett förstudieavtal med
Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

