FrÅn: Bildningsnämnden Kävlinge <bildningsnamnden@kavlinge.se>
Till: bnplatina <bn.platina@kavlinge.se>
Ärende: VB: Skolinspektionens kvalitetsgranskning [2017KC9118]
Datum: 2017-02-22 13:59:21

Från: Kontakt Kävlinge
Skickat: den 22 februari 2017 13:53
Till: Bildningsnämnden Kävlinge
Ämne: VB: Skolinspektionens kvalitetsgranskning [2017KC9118]

Från: Annika Welinder <Annika.Welinder@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2017 13:43
Till:kontakt@kavlinge.se <kontakt@kavlinge.se>
Ämne: Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Hej!

Under perioden april 2017 – juni 2017 genomför Skolinspektionen en
kvalitetsgranskning rörande huvudmannens styrning och ledning av förskolans
kvalitet.
Skolinspektionens granskning omfattar 33 huvudmän, såväl fristående och
kommunala, och er kommun är en av dem. Både huvudmän och förskolor är
slumpmässigt utvalda.
Mer information om kvalitetsgranskningen finns i bifogade dokument.

Med vänliga hälsningar
Annika Welinder
***********************************
Annika Welinder, utredare
Avdelningen i Lund, enhet Sydost
Direktnummer: 08-586 081 22
Skolinspektionens växel: 08-586 080 00
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Information till huvudman
Granskning av kvalitet och måluppfyllelse i förskolan
Skolinspektionen har fått i uppdrag från regeringen att under tre år, 2015-2017,
granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Granskningen ska inriktas mot
olika aspekter av kvalitet i förskolans verksamhet och ska lyfta fram viktiga
utvecklingsområden i de granskade verksamheterna, och därmed leda till att
granskade verksamheter förbättras. Granskningen ska också beskriva konkreta
exempel på välfungerande förutsättningar och arbetssätt i förskolan så att fler
kan dra nytta av dessa erfarenheter. Skolinspektionen ska vidare sammanfatta
och analysera resultaten och redogöra för konstaterade utvecklingsområden till
regeringen.
Under treårsperioden genomförs flera delprojekt, främst i form av
kvalitetsgranskningar och riktad tillsyn, inom olika områden. Ledning och
styrning, utveckling och lärande, trygghet, liksom resursfrågor, miljö och
omsorgkvalitet är centrala teman. En enkät till vårdnadshavare för barn i
förskolan skickas ut första gången hösten 2015, och senare även till
förskolepersonal varje år. Dessutom ska myndighetens råd och vägledning
angående förskolan utvecklas med flera teman.
Ett stort antal huvudmän för förskolan kommer att bli involverade, liksom
många förskolor, genom de besök som Skolinspektionen genomför under de tre
åren för satsningen och genom de beslut som huvudmän och förskolechefer
kommer att få ta del av när det gäller den egna verksamhetens kvalitet och
måluppfyllelse.
Inom ramen för uppdraget prövar Skolinspektionen också en modell för att
involvera yrkesverksamma förskolechefer och förskollärare från förskolor i
några av de granskningar som görs.
Information om de olika delprojekten generellt, kommer att finnas på
Skolinspektionens hemsida, skolinspektionen.se, under fliken Råd och
vägledning, klicka på Förskolan.
Den nu aktuella kvalitetsgranskningens Huvudmannens styrning och ledning av
förskolans kvalitet syfte, genomförande och datainsamling beskrivs i bifogad
information.
Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159
Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10
www.skolinspektionen.se
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Skolinspektionen granskar huvudmannens styrning och
ledning av förskolans kvalitet i Kävlinge kommun
Under perioden april 2017 – juni 2017 genomför Skolinspektionen en
kvalitetsgranskning rörande huvudmannens styrning och ledning av
förskolans kvalitet.
Skolinspektionens granskning omfattar 33 huvudmän, såväl fristående och
kommunala. Både huvudmän och förskolor är slumpmässigt utvalda.
I Kävlinge kommun är det förutom företrädare för huvudmannen
förskolechefer för Brynstenens förskola, Dösjebro förskola, Korsbacka förskola,
Lackalänga förskola, Rinnebäcks förskola, Stinsgårdens förskola samt
Almbackens förskola som kommer att intervjuas av Skolinspektionen.

Vad är en kvalitetsgranskning?
Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och
pedagogisk verksamhet som står under myndighetens och kommunernas
tillsyn. Myndigheten granskar områden där det kan finnas behov av
utveckling. Syftet är att bidra till en bättre skola och förskola. Nationella mål
och riktlinjer är självklara utgångspunkter vid granskningen, men även aktuell
forskning och beprövad erfarenhet tas tillvara.

Hur genomförs kvalitetsgranskningen?
Inför besöket ombeds huvudmannen inkomma med dokument (se nedan,
huvudmannens förberedelser inför besöket). Redogörelsen är en del av de
dokument som samlas in och ska ge en övergripande bild av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete gällande förskolan.
I samband med besöket hos offentlig huvudman kommer utredarna genomföra
en intervju med presidiet, dels för kommunstyrelsen och dels i den nämnd som
ansvarar för förskolan. För offentlig huvudman vill vi också träffa
representanter för förvaltningsledningen samt ett urval av förskolechefer.
Skolinspektionen genomför urvalet (se ovan).
Ansvarig utredare kommer att skicka närmare information till den av er
utvalda kontaktperson när besöket närmar sig.

Skolinspektionen. www.skolinspektionen.se
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Vad händer sedan?
När utredarna fått en bild av kvaliteten inom det område de granskat, skriver
de ett verksamhetsbeslut för varje huvudman. Verksamhetsresultat anger inom
vilka områden eventuella utvecklingsinsatser behövs.
Skolinspektionen besöker flera huvudmän för att granska kvaliteten inom ett
och samma område. När alla utvalda huvudmän granskats sammanfattar
myndigheten de samlade resultaten.
Både verksamhetsbeslut för respektive huvudman och det samlade resultatet
blir offentliga handlingar, som läggs ut på Skolinspektionens webbplats så
snart de är färdiga.

Huvudmannens förberedelser inför besöket
De förberedelser som huvudman ska göra är att informera berörd förskolechef
samt att inkomma med nedanstående dokument gällande:




Det övergripande (nämndens/styrelsens) systematiska kvalitetsarbete
för förskolan
Riktlinjer för huvudmannens resursfördelning inom förskolan
Kommunfullmäktiges eventuella inriktnings-/kvalitetsmål för förskolan

Huvudmannen åläggs inte att skapa nya dokument för denna
kvalitetsgranskning.
Dokumenten samt namn och kontaktuppgifter på person, för fortsatt kontakt
med Skolinspektionen, ska vara undertecknad tillhanda via mail senast 17 mars
2017.
Vid eventuella frågor angående granskningen är ni välkomna att kontakta
undertecknad via telefon eller e-post.
På Skolinspektionens vägnar
Annika Welinder, projektledare
Tfn: 08-586 081 22
E-post: annika.welinder@skolinspektionen.se
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Förslag till tidsschema för intervjuer:
08.30 – 10.00
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

Förskolechefer
Eventuella områdeschefer för kommunala förskolor
Förvaltningsledning (förvaltningschef eller områdeschef för fristående
verksamhet, ansvarig för kvalitetsfrågor, ansvarig ekonom)

13.30 – 14.30
15.00 – 16.00

Presidiet för nämnd eller styrelse för fristående verksamhet
Presidiet för kommunstyrelsen

Om inga områdeschefer finns i kommunen, bortser ni från denna intervju och tiderna
kommer att påverkas av detta.
Datum för besöket och ett tidsschema som passar er verksamhet utarbetas tillsammans
med ansvarig utredare.
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