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1. Fakta om tillsyn
Vallentuna kommun är tillsynsmyndighet för fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Tillsynen genomförs som en självständig granskning, där syftet är att 
kontrollera om verksamheten uppfyller de krav som följer på lagar och föreskrifter. 
Om tillsynen visar att det finns brister i verksamheten ska kommunen i egenskap av 
tillsynsmyndighet fatta beslut om åtgärder som huvudmannen måste vidta för att 
rätta till bristerna. 

1.1 Uppföljning

Uppföljning av den regelbundna tillsynen sker om brister uppmärksammas. Det 
innebär att ett uppföljande tillsynsbesök kan komma att genomföras, eller att 
huvudmannen måste redovisa vissa dokument som ska finnas i enlighet med 
lagstiftning och gällande föreskrifter. Syftet med uppföljningen är att kontrollera att 
huvudmannen rättat till de brister som uppmärksammats. 

1.2 Riktad tillsyn

En riktad tillsyn kan utföras om det kommer till kommunens kännedom att något 
indikerar att missförhållanden råder i en huvudmans verksamhet. Den riktade 
tillsynen kan till exempel innebära att huvudmannen får ett oanmält tillsynsbesök på 
en förskola, eller att dokument/handlingsplaner/policys krävs in för granskning. 

1.2.1 Uppmärksammade brister

Om det inkommer klagomål till kommunen som rör utbildningen i förskolan eller 
verksamheten i den pedagogiska omsorgen, vidarebefordras dessa till huvudmannen. 
I vissa fall kan en anmälan eller ett klagomål även leda till en riktad tillsyn.

1.3 Råd och vägledning

Inom ramen för tillsynen ska en kommun bistå en huvudman med råd och 
vägledning. Det kan ske genom enskild kontakt men också genom att 
sammankomster anordnas av mer allmän karaktär. I Vallentuna kommun genomförs 
rektorsmöten två gånger per termin. Till dessa möten kallas både fristående och 
kommunala rektorer för info om lagändringar, nya rekommendationer från 
Skolverket, politiska beslut som rör verksamheten eller annan relevant information. 
Mötesforumen innefattar även kollegialt nätverkande och erfarenhetsutbyte som är 
viktigt för den gemensamma utvecklingen i Vallentunas alla förskolor oavsett 
huvudman.
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2. Fakta om de fristående huvudmännen i 
Vallentuna
Under året 2019 har flera förändringar skett i ägar- och ledningskrets hos de 
fristående huvudmännen. Förändringarna skedde under våren och under tidigare 
delen av hösten. Sammanställning efter gjorda förändringar visar att det i nuläget 
finns 14 fristående huvudmän som tillsammans driver 26 förskolor i Vallentuna 
kommun. Det finns även två fristående huvudmän som driver pedagogisk omsorg, 
som familjedaghem. 

Bland utförarna förekommer precis som under 2018 en blandning av större bolag 
såväl som mindre ekonomiska föreningar som drivs av personal eller föräldrar. 
Vittraskolorna AB är dotterbolag i Academedia. Skrattegi Förskolor & Utbildning AB 
samt TP Förskolor AB är dotterbolag i Atvexa. Övriga bolag och föreningar som är 
etablerade i kommunen ingår inte i några stora koncerner. 

Förändringar i ägar- och ledningsstruktur hos de privata utförarna under 2019. 

 Skrattegi förskolor tog under vårterminen över förskolorna Kragstatrollet och 
Bergatrollet, Skrattegi driver nu sex förskolor i Vallentuna. 

 Pysslingen lämnade sina fyra förskolor i Vallentuna kommun. Två av 
förskolorna (Kantarellen och Karby) togs över av den kommunala förskolan. 

 De andra två förskolorna (Ekeby och Västanvinden) togs över av Hagvidson 
AB som är en ny utförare i Vallentuna kommun.

 Föräldrakooperativet Nalle-Maja (Brottby) lämnade in om konkurs i juni. I 
dialog med förvaltningen kunde plats erbjudas till de barn som önskade på 
Karby förskola som ligger precis intill Nalle-Majas förskola.  

 Aktiva förskolor och Södra Roslagens förskolor (SRF) slogs under 
vårterminen 2019 ihop till ett bolag, Södra Roslagens förskolor. Bolaget 
består efter sammanslagningen av sex förskolor. I september 2019 beslutade 
huvudmannen att avveckla Rickeby förskola på grund av vikande 
barnunderlag. Avvecklingen skedde med kort framförhållning vilket 
påverkade vårdnadshavarna negativt trots att huvudmannen gjorde sitt bästa 
att erbjuda placeringar på närliggande förskolor i samma företag. 
Huvudmannen hade en god dialog med Barn- och ungdomsförvaltningen 
under hela processen. Bolaget innefattar efter avvecklingen fem förskolor.

3. Huvudmän som granskats under 2019, olika 
typer av tillsyn
Tabellen visar de huvudmän som på olika sätt granskats under året. 

Huvudmän Förskolor Månad Typ av tillsyn

Vittraskolorna AB Vittra April Regelbunden tillsyn
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Vallentuna Djur, 
Natur, Musik, Ideell 
förening

Vallentuna Djur, Natur 
och Musik

Augusti Regelbunden tillsyn

Skrattegi förskolor & 
utbildning AB

Bergatrollet      
Kragstatrollet                     
Åby Ängar                 
Lundagård            
Kragstalund           
Zetterlund

September Regelbunden tillsyn

O & B Blomberg AB Delfinen, 
Montessoriförskola

Oktober Regelbunden tillsyn

Lindholmen 
ekonomisk förening

Tripp, Trapp, Trull Oktober Regelbunden tillsyn

Pedagogisk omsorg Leverins familjedaghem Uppskjuten 
till januari 
2020

Regelbunden tillsyn

Pedagogisk omsorg Susan Högberg Uppskjuten 
till januari 
2020

Regelbunden tillsyn

3.1 Genomförande av årets tillsyn

Under 2019 har Vallentuna kommun genomfört tillsynsbesök på tio förskolor. Totalt 
har fem huvudmän granskats. Tillsynsbesöken som var planerade hos utförarna av 
pedagogisk omsorg har flyttats fram till januari 2020 på grund av omorganisationen 
på Barn- och ungdomsförvaltningen. Vid tillsynsbesöken deltar alltid den person som 
är tillsynsansvarig samt ytterligare en person, detta för att säkerställa att det blir en 
objektiv tillsynsrapport. Under hösten 2019 har Barn- och ungdomsförvaltningen vid 
två av tillsynerna tagit hjälp av en extern konsult för att kunna genomföra tillsynerna 
enligt plan. 

Inför det planerade tillsynsbesöket har olika underlag samlats in från huvudmannen, 
bland annat har följande underlag granskats. 

 Dokumentation över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
 Plan mot kränkande behandling
 Tidigare tillsynsprotokoll
 Personaltäthet
 Andel förskollärare

På plats i verksamheten har tillsynen delats in i två delar, en observationsdel och en 
intervjudel. Under observationsdelen av tillsynen har ett värderingsunderlag använts 
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som stöd i bedömningen. Underlaget för förskolan bygger på observationer inom 
områdena:

 Trygg, stödjande och utvecklande lärmiljö
 Individanpassning, variation och utmaningar 
 Tydlighet i mål, innehåll och struktur

Tillsynen har avslutas med intervju av förskolechef och en pedagog. Syftet med 
intervjuerna är att få en fördjupad bild av verksamhetens systematiska 
kvalitetsarbete, måluppfyllelse och utvecklingsområden. Vid uppföljning av 
anmärkning eller föreläggande kallas alltid huvudman samt förskolechef.

3.1.1 Dokumentation och rutiner

Samtliga huvudmän har inför den regelbundna tillsynen intygat att:

 Kommunens riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg följs
 Att inga extra avgifter utöver maxtaxan tas ut i verksamheten
 Huvudmannen inhämtar utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar 

och vid vikarieanskaffningar
 Det finns framtagna rutiner för att systematiskt kontrollera barnens säkerhet 

samt att dessa är kända och att de används av pedagogerna.
 Det bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling 

och att det arbetet årligen dokumenteras och följs upp i en handlingsplan
 Att det bedrivs ett målinriktat förebyggande och främjande arbete för alla 

barns lika rättigheter och möjligheter till utbildning
 Det finns dokumenterade och kända rutiner för att ta emot och hantera 

klagomål
 Det bedrivs ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete i syfte att öka 

måluppfyllelsen
 Vårdnadshavare erbjuds minst ett utvecklingssamtal om året 

4. Årets tillsyn
Under 2019 sker flera lagändringar som påverkar förskolans verksamhet. 

 1 januari - nya bestämmelser i Skollagen. Kommunen ska göra ytterligare 
bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 
Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav 
på den enskildes ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De 
skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och 
ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den 
verksamhet de bedriver.

 1 juli reviderad läroplan för förskolan träder i kraft (Lpfö 18).
 1 juli förskolechefer ska benämnas rektorer. I och med det måste också alla 

rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattnings-
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utbildningen för rektorer. I denna rapport använder vi oss av begreppet 
förskolechef.

Vid årets tillsynsbesök har vi under intervjuerna fokuserat på att ställa frågor kring 
det systematiska kvalitetsarbetet, huvudmannens kännedom om lagändringar samt 
hur arbetet med att implementera den reviderade läroplanen genomförts. Vid 
verksamhetsbesöken har vi tittat på de pedagogiska miljöerna, pedagogernas 
arbetssätt samt hur verksamheten är organiserad för att stödja barns utveckling och 
lärande.

4.1 Intervjuer med förskolechefer och pedagoger

Varje tillsynstillfälle har innehållit en intervjudel. I några av verksamheterna är det en 
och samma person som företräder verksamheten i egenskap av flera roller. Det är 
särskilt utmärkande för de små förskolorna oavsett om de är personalkooperativ, 
föräldrakooperativ eller bolag. Intervjuerna har genomförts på lite olika sätt, på större 
förskolor har förskolechefen intervjuats separat. På några av de mindre förskolorna 
har förskolechef och en pedagog intervjuats tillsammans då det har varit svårt att gå 
ifrån verksamheten en längre tid. 

Intervjufrågorna har till stor del rört huvudmannens rutiner kring det systematiska 
kvalitetsarbete samt hur det är förankrat på förskolan och i arbetslagen. På de 
förskolor som fått föreläggande finns tydliga brister i detta arbete, det saknas 
förankrade rutiner hos medarbetarna, skriftlig dokumentation, sammanställningar av 
resultat, samt uppföljning och analys av det arbetet som pågår. Förskolorna med 
brister i det systematiska kvalitetsarbetet saknar en tydlig ”röd tråd” mellan 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och det arbete som bedrivs på förskolan.

Vi kan se att kvalitetsarbetet är väl fungerande där huvudmannen tagit ansvar för 
implementering och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Tydliga rutiner 
för detta arbete behöver finnas. När pedagogerna har kunskap om det systematiska 
kvalitetsarbetet och regelbundet får tid för planering, utvärdering och analys bidrar 
det till verksamhetens utveckling. Tillsynen kan på dessa förskolor konstatera att det 
pågår systematiskt kvalitetsarbete på det sätt som anges i skollagen (2010:800). 

4.2 Pedagogiska lärmiljöer

Miljön i förskolan ska enligt läroplanen vara öppen, innehållsrik, inbjudande och 
utmana barnen i upptäckande och utforskande. Vi har sett flera goda exempel på 
förskolor där barnens lärmiljöer inne och ute systematiskt utvecklas i samverkan med 
barn och vårdnadshavare, där det pedagogiska materialet är tillgängligt för barnen 
och där material och dokumentation speglar pågående projekt och temaarbete. Dock 
ser vi på några av förskolorna tydliga brister i utformningen av miljö och att varierat 
material saknas. Några av rektorerna lyfter en problematik kring vad de upplever som 
eftersatt underhåll på de äldre fastigheterna, vilket leder till en svårighet att skapa 
inbjudande miljöer. De nämner hål i väggar, trasiga golv, behov av målning etc. 
Kompetens och kunnande hos pedagoger vad gäller utformning av miljön är varierar 
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från avdelning till avdelning vilket ställer krav på förskolechefen att organisera för ett 
kollegialt utbyte eller någon form av fortbildning. En av rektorerna lyfter olika 
Facebookgrupper som en god inspirationskälla, där finns det mycket tips och idéer 
kring inbjudande och utvecklande pedagogiska miljöer. Vad gäller förskolornas 
utemiljö har den överlag varit både varierade och inspirerat till lek och utforskande. 
Många av förskolorna har även planerade skogsutflykter någon gång i veckan.

4.3 Reviderade Läroplanen (Lpfö18)
Även om det handlar om en revidering och inte en helt ny läroplan, har mycket 
förändrats. Några av de områden som lyfts fram är: omsorg som en del av allt som 
sker på förskolan, barns rättigheter, förskollärares ansvar, digital kompetens, hållbar 
utveckling, nationella minoriteters språk och kulturer, barns integritet, jämställdhet, 
stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar.

Utöver dessa områden har regeringskansliet tidigare betonat att läsfrämjande och 
språkutvecklande arbete i förskolan lyfts fram i den reviderade läroplanen. 
Barns möjligheter att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala 
om texter betonas som viktiga inslag i detta arbete. 

Vid tillsynsbesöken under 2019 har vi ställt frågor om hur verksamheterna arbetat 
med implementering av den reviderade läroplanen samt upplevelsen av hur långt de 
kommit i arbetet. Alla rektorer har god kännedom om revideringen och de har arbetat 
med att implementera den i sina verksamheter, dock upplever flera att det är svårt att 
få till ett mer djupgående arbete då det är många delar av förskolans arbete som 
löpande ska följas upp på den planeringstid som finns. 

Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne även i ett större sammanhang. Många av 
förskolorna har mer eller mindre arbetat aktivt med hållbar utveckling under flera år 
tillbaka vilket är positivt. Att barnen i tidig ålder lär sig att ta ansvar för sin miljö och 
sin omgivning lyfter många av pedagogerna som viktigt i undervisningen. Vi ser vid 
tillsynsbesöken att förskolorna arbetar mer aktivt med naturmaterial och att de även 
försöker ha ett övergripande tänk kring återvinning samt hur de kan minska 
kemikalier i förskolan.  

Flera av förskolorna saknar digitala lärverktyg tillgängliga för barnen i verksamheten. 
De flesta pedagoger har dock tillgång till Ipads, projektorer och Bee-Bots (robot som 
används vid programmering). Några förskolor arbetar med programmering men flera 
gör det inte. Många pedagoger uttrycker vid tillsynsbesöken att de känner sig osäkra 
på hur de ska arbeta med de digitala lärverktygen, det krävs fortsatta utbildnings-
insatser från huvudmännen kring detta område. Vid intervjuerna lyfter flera 
förskolechefer och pedagoger att det är viktigt att skapa en förståelse hos 
vårdnadshavarna att det inte handlar om att barnen ska ”leka med appar” eller att 
Ipaden ska vara ”barnvakt”. Digitalisering i förskolan handlar om att utveckla i digital 
kunskap och kompetens på barnens nivå. Detta är en process som pågår och som 
behöver få ta lite tid. Precis som förra året lyfter flera av de intervjuade 
förskolecheferna arbetet med digitala lärverktyg/digitalisering som ett fortsatt 
utvecklingsområde. 
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Det språkutvecklande arbetssättet är en viktig grundpelare i förskolans verksamhet. 
Många av förskolorna arbetar med högläsning, bildstöd och teckenspråk (TAKK) men 
detta arbete kan utvecklas och intensifieras. Genom Kulturrådets satsning på 
bokgåvor i förskolan har nu alla förskolor fått möjlighet att köpa in och uppdatera sitt 
innehav av böcker. Flera av förskolorna har skapat hörnor som inbjuder till att sitta 
ner, titta i böcker och prata om bilderna. Kommunens specialpedagog lyfts som ett 
bra stöd när man behöver stöd i det språkutvecklande arbetssättet. Flera av 
förskolorna har barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och det 
gör att förskolan har ett viktigt uppdrag i att stimulera och utveckla det svenska 
språket, vilket även tydliggörs i Lpfö 18. 

4.4 Systematiskt kvalitetsarbete
Brister inom detta område har varit den vanligaste grunden för föreläggande under 
2018 och 2019. Hos de förskolor som har fått föreläggande under 2019 saknas en röd 
tråd i huvudmannens arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Även förskolechefens arbete med att systematiskt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen brister vid dessa förskolor, vilket får konsekvenser för barnens möjlighet 
till utveckling och lärande. 

Förskolechefen måste ta ett övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
och leda pedagogerna i arbetet med att dokumentera, utvärdera, analysera och följa 
upp arbetet. Om detta inte görs blir underlag och analys blir bristfälligt vilket leder till 
att det blir svårt för huvudmannen att bedöma vilka faktiska utvecklingsområden 
verksamheten har. Huvudmannen får inte en aktuell bild av förskolans nuläge och de 
prioriterade utvecklingsområden som väljs kan kanske inte kan kopplas ihop med 
måluppfyllelse enligt de nationellt uppsatta målen. 

En del av det systematiska arbetet innefattar rutiner och strukturer kring arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Vid tillsynsbesöken 2018 fanns 
stora variationer och brister i dessa rutiner. Det fanns ett önskemål från huvudmännen 
om att förvaltningen skulle ta fram gemensamma mallar och rutiner för detta arbete. 
Detta gjordes under hösten 2018 tillsammans med kommunens specialpedagog som 
arbetar mot förskolan. Vid årets tillsynsbesök uttrycker förskolecheferna att mallarna 
har bidragit till en tydligare struktur och bättre systematik, det har även underlättat 
när förskolorna kontaktat specialpedagog för handledning samt när man sökt 
tilläggsbelopp. 

4.5 Andelen förskollärare och personaltäthet
I den reviderade läroplanen (Lpfö18) ställs högre krav på hur verksamheterna arbetar 
med målstyrda processer, även förskollärarens ansvar kopplat till undervisning och 
lärande är förtydligat. ”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och 
lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det 
ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 
utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” 
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Det är fortsatt låg andel årsarbetande förskollärare per barn i de fristående 
förskolorna. Statistik för 2019 presenteras av SCB 2 april 2020. Rektorerna lyfter 
svårigheten att rekrytera, dels på grund av brist på förskollärare, men de lyfter även 
de höga lönekraven som gör att det är svårt att rekrytera i den omfattning som skulle 
behövas. Förskollärarna vi intervjuar lyfter vikten av att få arbeta tillsammans med 
andra förskollärare samt att kunna ha ett kollegialt utbyte. Många upplever en stor 
press i sitt uppdrag när de förutom sin egen avdelning även måste ansvara för 
undervisningen på en annan avdelning som saknar förskollärare. Det finns med andra 
ord en fortsatt stor problematik inom detta område. Förskolecheferna är positiva till 
den satsning som görs från kommunen på vikarieersättning till barnskötare som 
studerar till förskollärare och tror att det på sikt kommer att höja andelen 
förskollärare. 

4.6 Råd och vägledning 

Under året har barn- och ungdomsförvaltningen bjudit in de fristående 
huvudmännen till träffar vid fyra tillfällen. På träffarna har förskolechefer och 
representanter från huvudman fått ta del av:

 Information om tillsynens utformning och omfattning, nya beslutade 
riktlinjer

 Politiska beslut
 Lagändringar
  Workshops och kollegialt lärande med olika teman

4.7 Sammanfattning

Under detta års regelbundna tillsyn har vi sett många goda exempel på verksamheter 
som når upp till de lagkrav som ställs. Dock kan vi konstatera att det finns flera 
huvudmän som behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete, framförallt finns 
brister i sammanställning av resultat samt fördjupad analys. 

Två huvudmän har under året fått föreläggande inom detta område. Båda 
huvudmännen behöver utveckla och fördjupa sitt systematiska kvalitetsarbete och 
sina pedagogiska miljöer så att de stödjer barns utveckling och lärande. Efter utfärdat 
föreläggande begär Barn- och ungdomsförvaltningen in en handlingsplan från 
huvudman för att påvisa hur man planerar att arbeta för att åtgärda bristerna. 
Förvaltningen gör även ett uppföljande tillsynsbesök, i båda fallen kommer 
uppföljningsbesök att göras under våren 2020.

Positivt under årets tillsyn är att förskolorna har utvecklat en tydligare struktur och 
systematik kring de barn som behöver extra stöd i verksamheten. Mallar för 
kartläggning av barnens behov samt handlingsplaner bidrar till en förståelse för att det 
inte är barnet som ska ändra på sig, det är arbetssätt och förhållningssätt från 
pedagogerna behöver ses över och utvecklas. Många arbetslag tar stöd av kommunens 
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specialpedagog som arbetar mot förskolan, de upplever att de får bra tips och 
handledning i hur de kan utveckla sitt arbetssätt så att det blir mer inkluderande. 
Huvudmän och förskolechefer har arbetat på ett bra sätt med att implementera den 
reviderade läroplanen. Förskolecheferna uttrycker att det är en process som behöver 
få ta tid. För några av verksamheterna en krävs en fortsatt fördjupning, detta följs upp 
av förvaltningen under 2020.  

Vi ser fortsatta utmaningar kring den låga andelen förskollärare vilket begränsar 
verksamheternas möjligheter att bedriva undervisning och utbildning utifrån det som 
styrdokumenten kräver. På några av förskolorna finns avdelningar som saknar 
förskollärare. Det innebär stora krav på förskolechef samt på de förskollärare som 
arbetar i verksamheten att organisera för undervisning och lärande för alla barn 
oavsett avdelning. För förskollärarna innebär det också bristande kollegialt utbyte och 
stöd i utveckling av verksamheten. 

Flera förskolechefer och huvudmän lyfter att de ser positivt på den utveckling som 
skett på förvaltningsnivå under läsåret 2018-2019, utveckling av förvaltningsråd och 
rektorsmöten, gemensamma föreläsningar och satsningar på stödmaterial. De 
uttrycker att förskolans verksamhet uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare och 
att de insatser som görs är förankrade samt att de har fått vara delaktiga i processen. 
Även detta arbete är viktigt att utveckla vidare under 2020.

Med denna rapport avslutas tillsynen för 2019.  

Jeanette Magnusson, Skolchef förskola


