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§ 4
Ansökan om godkännande av fristående förskola (BUN 2020.543)
Beslut
Förskoleutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå ansökan om godkännande av fristående 
förskola, gällande ny huvudman i Vallentuna kommun, Skapande Fantasi, 
organisationsnummer 802532-6979.

Ärendebeskrivning
Ansökan om godkännande av fristående förskola inkom den 2 november 2020 och avsåg ny 
huvudman i Vallentuna kommun. Efter begäran om komplettering har den sökande inkommit 
med ekonomiskt underlag innefattande budget.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av enskilda huvudmän 
som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800). De nya 
bestämmelserna innebär att huvudmannaskapet prövas utifrån nya och skarpare krav. Syftet 
med de ökade tillståndskraven är att säkerställa att blivande huvudmän har ett seriöst 
engagemang samt kan bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

Det är därför viktigt att de frågor i ansökan som rör verksamhetens genomförande och 
pedagogiska uppdrag och ansvar, besvaras på sådant sätt att Vallentuna kommun ges 
förutsättningar för att kunna säkerställa att huvudmannen står bakom upprättade 
stöddokument, har aktuella och relevanta hänvisningar till läroplaner, lagar och förordningar 
samt speglar huvudmannens egen kunskap och kompetens.

Lokalen där verksamheten enligt ansökan planeras ligger i Västra Vallentuna (Gamla 
Väsbyvägen 4. I lokalen har tidigare bedrivits grundskoleverksamhet. Ansökan omfattar 
förskoleplats till 50 barn. Preliminära siffror visar att Vallentunas befolkning endast ökade 
med 30 personer under 2020, vilket är betydligt lägre än tidigare beräknad 
befolkningsprognos. I Vallentuna kommun har Västra Vallentuna är ett område där 
befolkningen i åldrarna 1-2 år beräknas öka med tre procent under en tioårsperiod. Under 
samma period minskar befolkningen i åldrarna 3-4 med fjorton procent. Vallentuna kommun 
har två förskolor i området som i dagsläget har tvingats stänga en avdelning på respektive 
förskola på grund av för litet barnunderlag.

En samlad bedömning visar att det idag saknas tillräckliga förutsättningar för huvudmannen 
att bedriva förskoleverksamhet i Vallentuna kommun i den omfattning som framgår av 
ansökan.
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Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att förskoleutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Ansökan om godkännande av fristående förskola
 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Förskola Skapande Fantasi
 Bilagor till ansökan
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Från:
Skickat: den 2 november 2020 00:30
Till: Registrator BUF
Ämne: Ansökan om godkännande av fristående förskola - FÖRSKOLA SKAPANDE 

FANTASI - ORG.NR: 802532-6979
Bifogade filer: Ansökan förskola..pdf

 har delat en OneDrive-fil med dig. Visa den genom att klicka på länken nedan

Rutiner & Dokument 1.zip 

Hej! 

Vi är en ideell förening som heter Förskola Skapande Fantasi ‐ ORG.NR: 802532‐6979 som vill driva en 
förskoleverksamhet i Vallentuna kommun.   

Bifogar ansökan, ni får gärna återkomma till oss med eventuella förfrågningar/funderingar så kan vi 
besvara er. 

Tack på förhand! 

 

 
  













































































Förskola Skapande Fantasi 
VT 2021 / Spring 2021 

Utveckling dagar – Development days 
Varje månad i skolåret har Förskola Skapande Fantasi utvecklingsdagar för all personal. För de familjer 
som behöver barnomsorg dessa dagar vänligen kontakta er förskolechef minst två veckor i förväg. 
 
Every month during the school year, Förskola Skapande Fantasi offers Staff Development Days for all 
the employees. For those families who need care during these days, please contact the pre-school 
principal at least two weeks in advance. 
 

APT/Staff Meetings/ Pedagogic Quality meetings 
Vi kommer att ha vårt personalmöte kl. 15.00 till 18.00. Vi vill be er hämta ert barn kl. 14:45 så att vi 
kan börja vårt personalmöte i tid. Om du inte har möjlighet, vänligen meddela oss två veckor i förväg 
så att vi kan ordna med pedagogik. Detta möte är viktigt för oss eftersom vi kommer att diskutera 
förskolans plan och utveckling. Vi tackar dig för din förståelse om denna fråga. 
 
We will have our staff meeting at 15:00 until 18:00. We would like to ask for you to pick up your 
children 14:45 so we can start our staff meeting on time. Should you have no possibility please let us 
know two weeks in advance so we can book a substitute. This meeting is very important to us since 
we will be discussing the preschool’s plan and development. We thank you for your understanding 
regarding this matter. 
 

Januari 2021 
 4  Januari  Brandövning/Fire drill 
 8 Januari APT Meeting 15:00-18:00                     Early pick up by 14:45 
 15 Januari Fortbildning/Training                             Early pick up by 14:45 
 29 Januari Samråd, PTA meeting only for parents representatives 8:15-9:00 
 

Februari 2021 
 18 Februari APT Meeting 15:00-18:00                      Early pick up by 14:45 
 22 Februari World Thinking Day (Internal event) 
 26 Februari Samråd, PTA meeting only for parents representatives 8:15-9:00 
 

Mars 2021 
 14 Mars  Matematik dag/Mathematics day (Internal event) 
 26 Mars APT Meeting 15:00-18:00                      Early pick up by 14:45 
 31 Mars Samråd, PTA meeting only for parents representatives 8:15-9:00 
 

April 2021 
 2 April Långfredag – Stängt/Closed 
 5 April Annandag Påsk – Stängt/Closed 
 29 April APT Meeting 15:00-18:00                      Early pick up by 14:45 
 30 April Samråd, PTA meeting only for parents representatives 8:15-9:00 
 

 



Maj 2021 
 1 Maj Första Maj – Stängt/Closed 
 7 Maj Trädgårdsdagen/Garden day (Internal event) 
 13 Maj Kristi himmelsfärd - Stängt/Closed 
 20 Maj Förskolans Dag (Internal event) 
 21 Maj Fortbildning/Training                                       Early pick up by 15:45 
 26 Maj Samråd, PTA meeting only for parents representatives 8:15-9:00 
 28 Maj  APT Meeting 15:00-18:00-Stängt/Closed 
 

 

Juni 2021 
 4 Juni Graduation day-Summer party with parents 
 25 Juni Midsommarafton/Midsummer - Stängt/Closed  
 28 Juni Genomföring av barnsäkerhetsrond/Completion of Child safety 

round                                                              Early pick up by 14:45 
 29 Juni APT Meeting 15:00-18:00                      Early pick up by 14:45 
 30 Juni END OF PRESCHOOL YEAR 2021 
 

 







Förskola Skapande Fantasi 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
 
En barnkonsekvensanalys är till för att säkerställa att barnens bästa 
kommer i första rummet. Innan beslut fattas som påverkar barnen, 
exempelvis vid förändringar som gäller personaltäthet och barngruppernas 
storlek, är det viktigt att huvudman och förskolechefen genomför 
barnkonsekvensanalyser. Att göra barnkonsekvensanalyser ingår i 
huvudmannens och förskolans systematiska kvalitetsarbete. En 
barnkonsekvensanalys ska därför innehålla en bedömning av vilka 
konsekvenser ett visst beslut eller åtgärd får för det enskilda barnet eller för 
en grupp barn och utifrån det avgöra vad som är bäst för barnet eller 
barnen till exempel vid organisatoriska förändringar 
 
 
 
Rutiner för barnkonsekvensanalys  
 
Förskola Skapande Fantasi arbetar aktivt och målmedvetet för en hållbar 
utveckling utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.  
För att möjliggöra barnkonsekvensanalys inför samtliga beslut har rutiner i 
form av en barnchecklista med tillhörande anvisningar tagits fram. 
 
Barnchecklista  
För att möjliggöra barnkonsekvensanalys inför samtliga beslut har en 
barnchecklista med tillhörande anvisningar tagits fram. Barnchecklistan ska 
vara ett redskap för att säkerställa att barnkonventionen och dess 
intentioner beaktas i beslut. Barnchecklistan upprättas vid beredning av 
ärende.  





















Förskola Skapande Fantasi 
 
 
INDIVIDUELL UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn:  
• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,  
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,  
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,  
• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 
• förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,  
• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse  
• för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,  
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya  
• sätt att förstå sin omvärld,  
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och  
• försöker förstå andras perspektiv,  
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka  
• med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras  
• kommunikativa funktioner, 
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 
och samtala om dessa,  
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,  
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,  
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar,  
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp,  
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra,  
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap,  
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,  
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material 
och redskap, och  



• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98) 
  
 
Förskolans mål 
 
• Varje lärandesituation ska genomföras på ett sådant sätt att varje barn kan utveckla sitt språk.  
 
• Varje barn ska dagligen möta lärandesituationer som bidrar till att barnet kan utveckla sin 
matematiska förståelse och sin naturvetenskapliga förståelse. 
 
 Strategier  
 
• Alla barn ska få språklig stimulans som motsvarar och utmanar barnets språkutvecklingsnivå.  
 
• Alla barn ska få möta olika matematiska och naturvetenskapliga begrepp och på det sättet  
utveckla sin matematiska förmåga och ett naturvetenskapligt och undersökande 
förhållningssätt.  
 
• Varje lärandesituation bygger på en tydlig planering och följs upp i relation till målet.  
 
• Vi tar tillvara varje tillfälle till lärandesituationer, såväl planerade som spontant uppkomna.  
 
Aktiviteter för måluppfyllelse  
 
• Våra samlingar ska utmana barnens matematiska utveckling och barnens nyfikenhet kring 
teknik och naturvetenskap.  
• Naturvetenskapliga experiment. Experiment som russinhissen, eller ”vad flyter”? Is Experiment 
- vad händer?  
• Samlingar /dagliga rutiner ska vi beröra och stimulera barnens intresse för språket. Vi ska 
använda språket på barnens nivå fast utmana dem med att använda nya ord. Vid 
rutinsituationer sätta ord på handlingar och benämna begrepp.  
• Arbeta i mindre grupper .  
• Arbeta Tema sagor (Bockarna Bruse) rim och ramsor. 
 
 Ansvarig för genomförande: Förskollärare, Barnskötare1, Barnskötare2. 















Plan för systematiskt 
kvalitetsarbete  

2021 
 

Förskolan Skapande Fantasi  
 
 
 
 

Kvalitetsarbete  

Syftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas och 
att identifiera och prioritera utvecklingsområden. Syftet är också att skapa delaktighet 
och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Utgångspunkten 
för det systematiska kvalitetsarbetet är de nationella mål som finns i skolans statliga 
styrdokument. Det finns inget som hindrar att huvudmannen eller enheten även 
formulerar och följer upp egna mål. De egna målen får dock inte strida mot de nationella 
målen. I dokumentationen av kvalitetsarbetet är det viktigt att skilja på de nationella 
målen och andra uppsatta mål.  

Kvalitetsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att 
arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det 
innebär att det ska finnas rutiner för regelbunden uppföljning, analys, planering och 
utveckling av utbildningen. Dessa delar ska vara skriftligt dokumenterade för att det ska 
kunna säkerställas att arbetet leder till en utveckling mot målen. Skolverket beskriver 
denna process med två bilder:  



 

 

Kvalitetsredovisningar  

Var är vi? Måluppfyllelsen inom de områden huvudmannen följt upp och utvärderat för 
att få en nulägesbild av verksamhetens kvalitet och likvärdighet.  

Vart ska vi? Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av förbättringsbehov. 
Prioriterade områden för förbättringsinsatser för att uppnå de nationella målen.  

Hur gör vi? Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där förväntade 
effekter, tidsplan och ansvarsfördelning samt former för utvärdering framgår. Hur blev 
det? Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats. Lärdomar som 
grund för långsiktig säkring eller som utgångspunkt för förnyade insatser. 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhet som omfattas av planen:  

Planen gäller verksamheten Förskola Skapande Fantasi  

Huvudmål med planen för systematiskt kvalitetsarbete:  

● Att följa skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete på  
huvudmannanivå.  

● Att säkerställa verksamhetens kvalitet med utgångspunkt i skollag och 
läroplan.  

● Att huvudmannen ger enheten förutsättningar att bedriva ett  
kvalitetsarbete på enhetsnivå.  

Systematiskt Kvalitetsarbete  

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla verksamheten. Styrelsen och enhetschefen ansvarar för 
att kvalitetsarbetet genomförs. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras så att 
förutsättningar finns för att enhetschef, personal, vårdnadshavare och barn ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara 
att de mål som finns för verksamheten i skollagen och i andra föreskrifter uppfylls.  

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och underlag för hur arbetet ska 
bedrivas under året, samt för att övriga förutsättningar för kvalitetsarbetet skapas. 

Rektorn ansvarar för genomförandet av kvalitetsarbetet på enhetsnivå,förskollärare har 
ett särskilt ansvar i arbetslaget och all övrig personal ska vara delaktiga 

 

 



Dokumentation  

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. I Förskola Skapande        
Fantasi sker dokumentationen genom arbetet i respektive plan samt fastslås          
av styrelsen i styrelseprotokoll.  

Åtgärder  

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns 
brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas samt 
dokumenteras. 

 
Rutiner för klagomål  

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på olika sätt. På Förskola 
Skapande Fantasi finns rutin för klagomål via Förskola Skapande Fantasis hemsida. 
Klagomål lämnas via avsett formulär men kan även lämnas till styrelse eller personal, 
muntligen eller via e-post. 

 

 

Processen systematiskt  
kvalitetsarbete  

Förskola Skapande Fantasi arbetar utifrån att det systematiska kvalitetsarbetet är en 
viktig och nödvändig del i att bedriva en kvalitativ verksamhet. Styrelsen anser att 
utvecklingen av verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där analys och 
bedömning av resultat och måluppfyllelse är det som ligger till grund för beslut om 
åtgärder till förbättring.  



Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete kan arbetet liknas vid 
en cyklisk process som innehåller fyra faser: uppföljning, analys, planering och 
genomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny 
uppföljning för att få fram ett nytt nuläge osv. 

Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och läroplanerna. 
Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas 
är beroende av den förra och påverkar den senare.  

Huvudmannen i Förskola Skapande Fantasi arbetar utifrån ett årshjul där det 
systematiska kvalitetsarbetet följer dessa faser. Se nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete  

Förskola Skapande Fantasi 

Januari:  

Planeringsdag för personal  

Brandinformation och övning  

Uppföljning, analys och revidering av brandskyddsarbete  

Februari:  

Eventuella åtgärder för att komma tillrätta med fel i brister i verksamheten 

Uppföljning, analys och revidering av verksamheten  

Mars:  

styrelsemöte  

Uppföljning, analys och revidering av verksamhetens mål och arbetsplan  

April:  

Genomgång av samtliga handlingsplaner  

Genomgång av kontakt- och ansvarsuppgifter gällande samtliga  
handlingsplaner.  

Förslag och beslut om sommarsemester 

 



 
Maj:  

Eventuella åtgärder för att komma tillrätta med fel i brister i verksamheten 

Brandutbildning personal (var fjärde år)  

Uppföljning, analys och revidering av årshjul utifrån styrdokument  

Juni: Genomföring av barnsäkerhetsrond m.m 

Juli: Planering inför hösten  

Augusti:  

Uppföljning, analys och revidering av plan mot diskriminering och kränkande 
behandling  

September:  

Eventuella åtgärder för att komma tillrätta med fel i brister i verksamheten 

Brandinformation samt brandövning barn  

Oktober:  

Uppföljning, analys kvalitetskontroll barn  

Brandsyn genomförs  

Brandskyddspärmen revideras  

 



November: 

Uppföljning, analys och revidering av arbetsmiljöplanen 

 
December:  

Årsmötesplanering  

Eventuella åtgärder för att komma tillrätta med fel i brister i verksamheten 

Arbetsmiljöchecklista utförs av personal inför arbetsmiljöplanen  

Uppföljning och analys av kvalitetskontroll barn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål  

I enlighet Skollagens krav kring systematiskt kvalitetsarbete arbetar vi för att 
hanteringen av synpunkter och klagomål ska leda till höjd kvalitet och utveckling 
av verksamheten. Huvudmannens intention är att det ska vara enkelt att lämna 
synpunkter och klagomål. Det finns därför flera olika sätt att lämna synpunkter 
och klagomål på t ex klagomålshantering via hemsidan, klagomålsblanketten 
som ligger i förskolan,  genom personliga samtal, telefonsamtal eller e-post till 
huvudman eller enhetschef vid Förskola Skapande Fantasi.  

När företrädare för Förskola Skapande Fantasi tar emot synpunkter eller 
klagomål ska vi: lyssna aktivt och med intresse, tacka för den information som 
förmedlas samt försäkra  
att vi kommer att hantera synpunkten/ klagomålet. Att försvara eller förneka 
problemet är felaktigt beteende, såvitt det inte är uppenbart att klagomålet har sin 
grund i ett missförstånd.  

Inkomna synpunkter och klagomål är en viktig del av verksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete. Det är därför nödvändigt att all personal har 
möjlighet att åtgärda enklare klagomål direkt. Vi tar tacksamt emot alla 
synpunkter och klagomål och tar upp dessa för uppföljning och analys på 
huvudmannanivå vid fyra tillfällen/ läsår. 



Förskola Skapande Fantasi 

Registerkontroll av personal innan anställning  

Huvudmannen har rutiner som säkerställer att alla som erbjuds anställning 
visar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal 
undertecknas. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år och en kopia 
ska sparas. Den som inte har visat ett giltigt registerutdrag får inte anställas 
(2 kap. 31–32 §§ skollagen). 











Förskola Skapande Fantasi 
TYSTNADSPLIKT 

 
Tystnadsplikt 
 
14 § Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem 
eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 
kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga 
förhållanden. 
 
Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksamhet enligt denna lag än 
som avses i första stycket får inte obehörigen röja vad han eller hon i sådan 
elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i 
särskild elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden. Han 
eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller 
om skiljande av en elev från vidare studier. 
 
För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 
 
Professional secrecy 
 
14 § Anyone who is or has been active in the individual pursuit preschool, individually and run 
as recreation centers or individual pursuit preschool or within such individual pursuit of activities 
referred to in Chapter 25., may not disclose what he or she then told about personal privacy. 
 
Anyone who is or has been involved in other specific activities carried out under  this law than 
those referred to in the first paragraph may not disclose information in a matter of correcting the 
keeping of a pupil or separating a student from further studies. 
 
For public activities, the provisions of the Official Secrets Act (2009:400). 
 
Datum stad Datum stad 
 
______________________________ _______________________________ 
 
Förskolechefen Arbetstagare 
 
______________________________ _______________________________ 




