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Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg - årlig rapport
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet i korthet

Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor och
pedagogisk omsorg. Tillsynen syftar till att säkerställa kvaliteten i den verksamhet
som granskas samt att genom stöd och vägledning möjliggöra ökad kvalitet.
Under perioden april 2015 till och med februari 2016 har Järfälla kommun genomfört
tillsyn på fyra förskolor och en pedagogisk omsorg. Fyra av de fem verksamheterna
har inte fått någon sanktion. Den form av sanktion som har förekommit under året är
anmärkning, vilket är den lägsta formen av sanktion. I detta fall har anmärkningarna
handlat om likabehandlingsplanen och det systematiska kvalitetsarbetet.
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Bakgrund

Årligen presenterar barn- och ungdomsförvaltningen en rapport som beskriver
tillsynsarbetet som skett under året och vad denna har resulterat i.
Enligt skollagen 26 kap. 4 § har en kommun tillsyn över fristående förskolor och
pedagogisk omsorg. Tillsynen syftar till att genom en granskning kontrollera om den
fristående verksamheten uppfyller ställda krav i lag och andra föreskrifter. Tillsynen
syftar också till att säkerställa kvaliteten i den verksamhet som granskas samt att
genom stöd och vägledning möjliggöra för ökad kvalitet.
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Barnkonsekvensanalys

Syftet med tillsynen är att kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer
av lagar och andra föreskrifter. Tillsynen säkerställer att verksamheten har en god
kvalitet vilket gynnar de barn som vistas där.
Resultat

Under perioden april 2015 till och med februari 2016 har Järfälla kommun genomfört
tillsyn på fyra fristående förskolor och en pedagogisk omsorg. Fyra av de fem
verksamheterna som har granskats har inte fått någon sanktion. Det rör sig om tre
förskolor och en pedagogisk omsorg. Verksamheterna har alla hög kvalitet som
överensstämmer med förskolans/den pedagogiska omsorgens uppdrag och därmed
också läroplanens mål och riktlinjer.
Den form av sanktion som har riktats mot en av förskolorna är anmärkning, vilket är
den lägsta formen av sanktion. Anmärkningarna har i detta fall handlat om
likabehandlingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet, vilka inte har ansetts
leva upp till styrdokumentens krav. Barn- och ungdomsförvaltningen har inom ramen
för tillsynen lämnat råd och vägledning för att stödja arbetet med att åtgärda
bristerna.
Utformningen av likabehandlingsplaner berördes även i fjolårets tillsynsrapport samt
i årsrapporterna för 2013 och 2014. Tidigare årsrapporter har även berört
anmärkningar som rör det systematiska kvalitetsarbetet. Årets tillsynsrapport visar på
en förbättring inom områdena, men att det fortfarande finns områden som upplevs
som svåra av en del verksamheter.
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