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Bildningsnämnden

Tjänsteskrivelse Tillsyn Småfötternas
förskola
Förslag till beslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna tillsynen av Småfötternas förskola och lägga beslutet
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 11 och 12 maj 2017 har tillsyn genomförts vid den enskilda förskolan vilken erhåller
kommunalt bidrag från lägeskommunen, Kävlinge kommun. Enligt Skollagen 26 kap § 4 och § 6
har kommunen som tillsynsmyndighet rätt att på plats granska sådan verksamhet som står
under dess tillsyn. Tillsynen har bestått av tre delar:
Granskning av inlämnat tillsynsformulär med bilagor.
Samtal utifrån tillsynsformulär med representanter från huvudman, förskolechef,
personal samt föräldrar.
Rundvandring i verksamheten, i lokaler och utemiljö.
Tillsynen har genomförts av Marie Nilsson, Skolchef Förskola, samt Jimmie Brander,
Kvalitetsstrateg.

Beslutsunderlag


Bilaga, Beslutsunderlag Småfötterna

Bildning

Jonny Norrby
Chef Kultur och Fritid

Jimmie Brander
Kvalitetsstrateg

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Bildningskansli

Bildningsnämnden
Jimmie Brander
• jimmie.brander@kavlinge.se

Kävlinge kommun
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Sida 34 av 69

Tillsyn Småfötternas förskola
1(2)

Beslutsunderlag tillsyn av
Småfötternas förskola
Bakgrund
Bildningsnämnden i Kävlinge kommun har ansvar för tillsyn av förskoleverksamhet som bedrivs
av enskild huvudman, enligt 26 kapitlet i skollagen. Bildningsnämnden kontrollerar att enskild
förskoleverksamhet uppfyller de krav som anges i skollag, läroplan, samt Kävlinge kommuns
riktlinjer för enskild förskoleverksamhet.
Enligt 26 kap. i skollagen kan en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som enligt denna lag
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de krav som
följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de
villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande
gäller omedelbart.
Vid mindre allvarliga överträdelser, av vad som gäller för verksamheten, får en tillsynsmyndighet
istället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som enligt denna lag står under
dess tillsyn en anmärkning.
Tillsynsmyndigheten ska även arbeta med förebyggande åtgärder, och inom ramen för sin tillsyn
lämna råd och vägledning till enskild huvudman.

Tillsyn
Den 10 och 11 maj 2017 genomförde Kävlinge kommun tillsyn av Småfötternas förskola.
Representanter från kommunen var Jimmie Brander, Kvalitetsstrateg och Marie Nilsson, skolchef
förskola.
Under tillsynen hölls intervjuer med vårdnadshavare (3 st), en förskollärare samt
huvudman(styrelseordförande) och förskolechef. Efter intervjuerna gjordes även en
rundvandring både ute och inne på förskolan för att se på miljön. Nedan följer en
sammanfattande redogörelse av det mest betydelsefulla som framkom under tillsynen.
Vid tillsyn framkom att förskolechef och förskollärare har god insikt i vad ett systematiskt
kvalitetsarbete innebär utifrån skollagen (4 kap.) samt utifrån förskolans läroplan (kap 2.6), och
att huvudman kontinuerligt får information om vad som sker i verksamheten.
Bildning
Jimmie Brander
046/739204 • jimmie.brander@kavlinge.se
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Vid tillfället för tillsynen fanns det en anställd förskollärare (100 %) vid Småfötternas förskola
samt förskolechef med förskollärarutbildning (20h/v i barngrupp). Kävlinge kommun vill
uppmärksamma huvudmannen för Småfötternas förskola att det är av vikt att förskollärare har
mandat och utrymme att arbeta utifrån läroplanen gentemot alla barn på förskolan. Beprövad
erfarenhet visar att förskollärare växer i sitt uppdrag när de har andra förskollärare att arbeta,
planera och resonera tillsammans med varvid rekommendationen är att anställa yterliggare en
förskollärare på heltid. Förskollärare vid Småfötternas förskola arbetar utifrån sitt uppdrag på ett
föredömligt sätt, vid sidan av ännu en förskollärare på heltid kan kvaliteten i verksamheten, med
barnen, öka ytterligare.
Kävlinge kommun har vid ett par tillfällen mottagit klagomål riktade mot Småfötternas förskolas
verksamhet. Utifrån dessa har Kävlinge kommun fått informationen att förskolan använder sig av
filmvisning som ”barnpassning” under dagen. Detta togs upp vid tillsyn och det visade sig att
barnen tidigare tittade på film på fredagarna, utan något pedagogiskt syfte. Vid tillfället för
tillsynen hade förskolan slutat med filmvisning.
Vid intervjun med vårdnadshavare framkom det att förskolan stänger under tre veckor under
sommaren utan att erbjuda barnen förskoleplats på annat sätt när ordinarie förskola är stängd.
Varje förskola har en skyldighet att göra detta.
Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.
Kävlinge kommun, huvudman och förskola diskuterade detta.
Generellt, utifrån det som framkom på tillsynen, ser Kävlinge kommun att Småfötternas förskola
bedriver en god verksamhetför barnen.

Beslut
Utifrån den tillsyn som Kävlinge kommun genomfört på Småfötternas förskola finns inget
förelägga eller att anmärka på utifrån skollagens 26 kapitel.
Kävlinge kommun rekommenderar huvudman att:
-

Säkerställa att barn och förskollärare på förskolan får tillgång till digital teknik för att
kunna arbeta i enlighet med förskolans läroplan samt Skolverkets förslag om ändringar i
läroplanen; där de förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas.

-

Säkerställa att förskollärare som arbetar i verksamheten fortsättningsvis har möjlighet att
arbeta utifrån sitt uppdrag i förskolans läroplan gentemot barnen på alla avdelningarna
på förskolan.

-

Säkerställa att vårdnadshavare med barn på Småfötternas förskola erbjuds plats på
annan förskola under de veckor och dagar då Småfötternas förskola är stängd.

-

Säkerställa att filmvisning inte används som ”barnpassning” i verksamheten.

Jimmie Brander, Kvalitetsstrateg

Marie Nilsson, Skolchef förskola
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