
 

 

 

 
Östra Göinge Box 66, 289 03 Broby Växel: 044 – 775 60 00  

Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se 

 

 

  

 

Stab 
Mikael Torberntsson, Stabschef 
Mikael.Torberntsson@ostragoinge.se 
Tel: 044-775 60 88 | Mob: 0709-53 60 88 

 
Underlag för tillsyn i fristående verksamhet 
 

 

Sida 1 av 5 

Tillsyn av fristående förskola 
Enligt Östra Göinge kommuns riktlinje för godkännande och bidrag till fristående förskolor 

som antogs av kommunstyrelsen 2011-10-05 ska kommunen sköta tillsynen av fristående 

förskolor i enlighet med 26 kap. 2 § skollagen. Tillsyn sker enligt förhandsbokning och då 

ordinarie verksamhet pågår. När tillsynen är avslutad skrivs en tillsynsrapport. Den fristående 

verksamheten ges möjlighet att inkomma med synpunkter på rapporten. Tillsynsbesöken 

redovisas i kommunstyrelsen. Uppföljning sker med nytt besök efter ca två år, såvida inga 

allvarliga brister uppmärksammats. Bild: Tillsynsmodell.   

 
Tillsynens syfte och inriktning 

Syftet med östra Göinge kommuns tillsyn är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs. 

Bedömningen görs av hur verksamheten arbetar i riktning mot de nationella målen enligt 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och övriga tillämpliga lagar och förordningar. 

Tillsynen riktas mot tre huvudområden. Dessa är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn 

och elever får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. 

De tre områdena, som granskas utifrån flera olika aspekter, redovisas i tabellen nedanför. 

 

Allmänna förutsättningar Allmänna mål, 

värdergrunder och rutiner 

Organisation och 

kvalitetsarbete 

Arbetsmiljö; barngrupp, 

personaltäthet 

Måluppfyllelse och resultat Dokumentation av 

systematiskt kvalitetsarbete 

Personalens kompetens och -

utveckling 

Inflytande och delaktighet Organisation, utvärdering 

och utveckling 

 Behov av särskilt stöd  

 Samarbete med hemmen, 

andra enheter 

 

 

I den nya skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan finns vissa nyheter att särskilt 

beakta. Dessa aspekter berör ledningsfunktionerna och förskollärarens ansvar i verksamheten 

– i det utökade lärandet där förskolan nu är en skolform. Föräldrars inflytande inklusive 

klagomålshantering är också en utvidgning i nämnda dokument. 

 

  

Kartläggnin/ 
Datainsamling

Planering
Besök och 

dokumentation
Rapportskrivning/ 

Beslut
Återrappor

tering
Uppföljning
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GENOMFÖRANDET AV TILLSYNEN 
Genomförd tillsyn, datum  

Förskolans namn  

Namn och funktion på dem från förskolan 

som deltar vid tillsynsbesöket 

 

Namn och funktion på dem från Östra 

Göinge kommun som utför tillsynen 

 

 

BESKRIVNING AV FÖRSKOLAN 

Förskolans startår  

Föreningen/bolagets namn  

Driftsform  

Vilka mål och riktlinjer har styrelsen för 

verksamheten? 

 

Pedagogisk inriktning  

Förskolechefens namn  

Lokal, m2 varav uppskattad pedagogisk 

yta 

 

Lokal, ägandeförhållanden/hyra  

Yta utomhus, m2  

Förskolans e-postadress  

Övrigt  

 

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Administration 

Öppettider 

• Terminstid 

• Under jul- och sommarlov 

 

 

Hur är gränsdragningen mellan styrelse – 

förskolechef? 

 

Hur försäkras tystnadsplikten av 

personalen? 

 

Hur försäkras tystnadsplikten av 

förskolans styrelse och av föräldrar som 

är inblandade i förskolans verksamhet 

(SL 29 kap 14§)? 

 

Hur förvaras integritetshandlingar?  

Finns det kö?  

Vilka antagningsregler eller andra urval 

tillämpas? 

 

Finns det rutiner för personalens 

anmälningsskyldighet till socialtjänsten 

(Socialtjänslagen 2001:453 14 kap. 1§)? 

 

Resurser; Personaltäthet, personalens utbildning och kompetens 
Antal personal (personer) per avdelning Avdelning 1: 

 

Avdelning 2: 

 

Ej avdelnings-

knuten personal: 

Totalt antal anställda personer  

Könsfördelning Antal kvinnor: Antal män: 
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Antal årsarbetare  

• Förskolechef  

• Förskollärare  

• Barnskötare  

• Fritidspedagog  

• Grundskollärare  

• Kökspersonal  

• Städpersonal  

• Resurspersonal  

• Övriga  

Personaltäthet i barngrupp, dvs. antal barn 

dividerat med pedagogtjänster 

 

Hur stor är omsättningen i 

personalgruppen? 

 

Hur är vikariesituationen?  

Vilken kompetensutveckling har 

genomförts under det senaste året? 

 

Vad finns det för möjligheter till 

planering av den pedagogiska 

verksamheten? 

 

Förekommer hela planeringsdagar då 

förskolan stänger? 

 

Vad finns det för riktlinjer angående 

personalhälsovård? 

 

Barngrupper 
Antal avdelningar  

Avdelningarnas storlek  

Antal barn i åldrarna  

1 år  

2 år  

3 år  

4 år  

5 år  

6 år  

Totalt  

Antal barn från Östra Göinge kommun 

respektive annan kommun 

 

Könsfördelning   

Hur stor är omsättningen i barngruppen?  

Är eventuell föräldramedverkan 

obligatorisk eller frivillig? 

 

Arbetsmiljö 
Hur är barnens arbetsmiljö?  

Hur är personalens arbetsmiljö?  

Hur är utemiljön?  

Särskilt stöd 
Antal barn med särskilda stödinsatser 

enligt beslut av Östra Göinge kommun.  

 

Vilken form av stöd förekommer i övrigt 

och i vilken omfattning? 
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Finns det särskild kompetens inom den 

befintliga personalgruppen för att hantera 

barns behov av särskilt stöd? 

 

Är handlingsplaner/åtgärdsplaner 

upprättade för barn med behov av särskilt 

stöd? 

 

På vilket sätt är föräldrarna delaktiga i 

eventuella handlingsplaner/åtgärdsplaner? 
 

På vilket sätt följer ni upp de särskilda 

stödinsatserna? 

 

Modersmålsstöd 
Antal barn med annat modersmål än 

svenska 

 

I vilken grad ges dessa barn 

modersmålsstöd? 

 

Antal personal med annat modersmål än 

svenska. Vilket/vilka språk? 

 

ALLMÄNNA MÅL, VÄRDEGRUNDER OCH RUTINER 

Pedagogisk verksamhet 
Beskriv arbetet med barnens utveckling 

av normer & värden (LpFö-98, 2.1) 

 

Beskriv arbetet med att främja barnens 

lek och kreativitet (LpFö-98, 2.2 

 

Beskriv arbetet med barnens utveckling & 

lustfyllt lärande (LpFö-98, .2.2) avseende; 

 

• språk och kommunikation  
• matematiskt tänkande  
• teknik och naturvetenskapligt 

utforskande 
 

• symboler som bild och text  
• motorik och kroppsuppfattning  
• skapande och konstruktion  

Beskriv hur ni arbetar fram/uppdaterar 

planen mot kränkande behandling (SL 6 

kap, 6-8 §§)? (Planen ska presenteras vid 

tillsyn).  

 

Beskriv hur ni arbetar mot diskriminering 

och med likabehandlingsplanen? 

(Diskrimineringslagen 2008:567) 

 

Beskriv hur barnens individuella 

utveckling följs upp (med IUP eller 

liknande). 

 

Vilken kontakt har ni med grundskola/ 

förskoleklass/förskola? (LpFö-98, 2.5) 

 

Barnens inflytande och delaktighet 
Hur arbetar ni så att barnen får inflytande 

i verksamheten (LpFö-98, 2.3)? 

 

Föräldrars inflytande och delaktighet 
På vilket sätt är föräldrarna delaktiga i 

verksamheten? (LpFö-98, 2.4)? 
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Hur genomförs utvecklingssamtal 

tillsammans med föräldrarna? 

 

Vilket forum för samråd har förskolan 

(SL 4 kap, 13 §)? 
 

Finns det skriftliga rutiner för 

klagomålshantering(SL 4 kap, 8 §)? 

 

 

ORGANISATION OCH KVALITETSARBETE 

Styrning, ledning och dokumentation 
Hur arbetar förskolan med 

styrdokumenten (skollagen, läroplanen 

LpFö98, diskrimineringslagen m.fl. 

 

Har förskolan en lokal arbetsplan?  

Hur systematiserar och dokumenterar ni 

ert kvalitetsarbete? 

 

Övrigt  

ÖVRIGT 
Har ni handlingsplaner för:  

• Brandutrymning  

• Hantering av farliga ämnen  

• Säkerhet vid utflykter och dyl.   

• Säkerhet mot övergrepp och 

liknande 

 

• Krishanteringsplan  

Ingår förskolan i något nätverk? Om ja, 

med vilka? 

 

Synpunkter och önskemål på samarbete 

med/ information från kommunen 
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