Tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg
Skollagen 2010:800, 26 kap 4§

Om den fristående förskolan/den pedagogiska omsorgen
Verksamhetens namn

Huvudman för verksamheten

Adress

Telefonnummer

Fristående förskola

Pedagogisk omsorg

Kontaktperson för verksamheten

Genomförande av tillsynen
Ansvarig tjänsteman

Medverkande tjänstemän

Medverkande från den fristående verksamheten

Datum för tillsynens genomförande

Typ av tillsyn
Regelbunden tillsyn
Flygande tillsyn
Beskrivning av genomförandet av tillsynen

Riktad tillsyn

Löpande granskning & tillsyn

Områden granskade vid tillsynen
Verksamhetens ekonomi
Avgifter (skollagen 8 kap, 20§)
Villkor för godkännande och beslut om bidrag (skollagen 2 kap. 5§)
Underlag för utbetalning av kommunalt bidrag
Verksamhetens organisation
Huvudmannens ansvar för utbildningen (skollagen 2 kap, 2§)
Ledningen av utbildningen (skollagen 2 kap, 9-11§)
Lärare och förskollärare (skollagen 2 kap, 13§)
Registerkontroll av personal (skollagen 2 kap, 31§)
Kompetensutveckling (skollagen 2 kap, 34§)
Systematiskt kvalitetsarbete (skollagen 4 kap, 3-8§)
Inflytande och samråd (skollagen 4 kap, 9, 12-14§)
Erbjudande om förskola (skollagen 8 kap, 3-7§)
Barngrupperna och miljön (skollagen 8 kap, 8§)

BUF 121010

Särskilt stöd (skollagen 8 kap, 9§)

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. Uppgifterna behövs för att administrera
ärendet hos BUF. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång/år få veta hur uppgifterna behandlats
och få rättelse av dem. Ansökan ställs till adressen nedan. Information lämnas av PUL-ansvarig på barn- och
ungdomsförvaltningen (BUF).
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Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
Modersmål (skollagen 8 kap, 10§)
Fortlöpande samtal och utvecklingssamtal (skollagen 8 kap, 11§)
Mottagande och urval (skollagen 8 kap, 18-19§)
Samverkan och anmälan till socialnämnden (skollagen 29 kap, 13§)
Tystnadsplikt (skollagen 29 kap, 14§)
Förskola och hem (Lpfö98 rev, kap 2.4)
Samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem (Lpfö98 rev, kap 2.5)
Uppföljning, utvärdering och utveckling (Lpfö98 rev, kap 2.6)
Förskolechefens ansvar (Lpfö98 rev, kap 2.7)
Verksamhetens pedagogiska innehåll
Syftet med utbildningen (skollagen 1 kap, 4§)
Utformningen av utbildningen (skollagen 1 kap, 5, 7§)
Barns lärande och personliga utveckling (skollagen 3 kap, 3§)
Information om barnets utveckling (skollagen 3 kap, 4§)
Utbildningens syfte (skollagen 8 kap, 2§)
Normer och värden (Lpfö98 rev, kap 2.1)
Utveckling och lärande (Lpfö98 rev, kap 2.2)
Barns inflytande (Lpfö98 rev, kap 2.3)
Övrigt

Förslag till åtgärder och sanktioner efter tillsynen
(Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om åtgärder och sanktioner)
Ingen åtgärd (skollagen 26 kap, 12§)
Bedömning:

Anmärkning (skollagen 26 kap, 11§)
Bedömning:
Åtgärder:
Tid:

Föreläggande (skollagen 26 kap, 10§)
Bedömning:
Åtgärder:
Tid:

Föreläggande med vite (skollagen 26 kap, 27§)
Bedömning:
Åtgärder:
Tid:
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Återkallelse (skollagen 26 kap, 13-16§)
Bedömning:
Åtgärder:
Tid:

Tillfälligt verksamhetsförbud (skollagen 26 kap, 18§)
Bedömning:
Åtgärder:
Tid:
Övrigt

Underskrift
Datum och plats

Diarienummer

Ansvarig tjänsteman

Namnförtydligande
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Forts. tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg
Om tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg
 Från Skollagen 2010:800 26 kap:
”Definition av tillsyn:
2 § 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 beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska
rätta fel som upptäckts vid granskningen.”
”Tillsynens omfattning
4 § En kommun har tillsyn över:
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.
Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att bestämmelserna i 6 kap. följs.”
”Tillträde till lokaler och andra utrymmen
6 § En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under
dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de
byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.”
”Uppgiftsskyldighet
7 § Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens
begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för
tillsynen.”
”Förebyggande åtgärder
9 § Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.”

 Denna blankett ska användas vid tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Halmstad.
Originalet av dokumentet ska förvaras systematiskt i BUNs diarium. En kopia ska ges till granskad
verksamhet.

 Mer information finns i BUFs rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
Källor: Skollagen 2010:800 och Prop. 2009/10:165. Blanketten är fastställd 121029 av funktionschef AM.
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