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Dnr BUN 2015/0421

Svar
på
revisionsrapport
förskoleverksamheten

-

Granskning

av

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta barn- och utbildningsförvaltningens svar på revisionsrapport
gällande förskola och överlämna detta till kommunens revisorer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Revisorerna har i sin revisionsplanering inför 2015 identifierat behov av att
granska förskolans verksamhet i kommunen. Bakgrunden är att revisorerna
vill öka sin kunskap om förskolans organisation och verksamhet.
Granskningen syftar till att beskriva verksamheten inom ett antal relevanta
områden och få kunskap om hinder och möjligheter, styrkor och
förutsättningar.
I Revisionsrapporten framgår att nämnden i årsredovisning och
kvalitetsredovisning får en god bild av förskolan i relation till målen.
Analyser visar på både styrkor och svagheter i verksamheten och vilka
åtgärder som bör vidtagas för att utveckla verksamheten. Materialet utgör ett
gott underlag för nämnden inför sitt beslutsfattande.
I Revisionsrapporten lyftes följande områden för åtgärder:
Likvärdighet och resurser

I den sammanfattande bedömningen framgår vikten av att kontinuerligt följa
upp förskoleverksamheten för att säkerställa likvärdighet för alla barn. Det
är viktigt att nämnden har en klar bild över hela förskoleverksamheten och
dess kostnader så att resurserna kanaliseras så att verksamheten kan
bedrivas med hög kvalitet och måluppfyllelse. Barn- och
utbildningsnämnden har begärt att få en utvärdering av
resursfördelningssystemet efter att det hunnit verka under ett
verksamhetsår.
Åtgärd
Denna utvärdering är påbörjad ska slutföras under hösten.
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Barngruppens storlek och sammansättning

Revisionen påpekar vikten av att huvudmannen tar ett större ansvar för att
följa upp barngruppernas storlek och sammansättning.
Åtgärd
Under hösten ska varje förskolechef, vid intervju som del av systematiskt
kvalitetsarbete, redogöra för sin verksamhets måluppfyllelse och svara på
frågor kring verksamheten. Vid detta tillfälle ska förskolechef redogöra för
hur förskolechefen skapar grupper med storlek och sammansättning som
medför att verksamheten blir likvärdig i hela kommunen och ge sin syn på
vilka förutsättningar de har att lösa uppdraget. Återrapportering till barnoch utbildningsnämnden kommer att ske. Uppföljning av den faktiska
närvaron möjliggörs genom Tempus införande. Detta kommer att vara en
del av kommande uppföljningar och analyser av barngruppernas storlek
samt personalbemanning.
Modersmålsstöd

Revisionen lyfter fram att huvudmannen har påbörjat arbetet med att barn
med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla även sitt
modersmål som en integrerad och naturlig del i den ordinarie
verksamheten. Revisionen påpekar att huvudmannen måste följa upp att
detta sker och att ett barns utveckling av sitt modersmål inte är avhängigt
en förälders ansökan.
Åtgärd
Det finns rutin kring arbetet med att låta barn med annat modersmål än
svenska få möjlighet att utveckla även sitt modersmål som en integrerad och
naturlig del i den ordinarie verksamheten. Denna rutin är under
omarbetning.
Tillsyn

Revisionen påpekar att nämnden bör ta ett tydligare ansvar för tillsynen av
fristående verksamhet. Riktlinjer bör fastställas av nämnden och nämnden
måste fatta beslut efter tillsyn och om eventuella förelägganden.
Åtgärd
I maj 2015 fastställde barn- och utbildningsnämnden plan för tillsyn av
fristående förskolor 2015/0286-. Planen antogs utifrån Riktlinjer för tillsyn
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun
fastställda av barn- och utbildningsnämnden i november 2011 Dnr BUN
2011/0261 och reviderade i november 2013 Dnr BUN 2013/0414.
Vid tillsynen tar tillsynsansvarig redan idag del av utdrag ur
belastningsregister på anställd personal på förskolan. I formulär för
tillsynen framgår att kontroll sker. Vid kommande revidering av riktlinjer
för tillsyn kommer detta att tydliggöras. Årligen görs en uppföljning av
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rutinerna och genomförande av tillsynen. Korrigeringar görs varje år för att
förfina och förbättra tillsynen och få svar på om uppdraget uppnås.
Tillsynsbesöken för varje förskola kommer fortsättningsvis att behandlas
som beslutsärende i barn- och utbildningsnämnden. Detta kommer att ske
per förskola i sammanfattande form från de kortare besöken och mer
utförligt för de fördjupande besöken. En mall kommer att utformas för dessa
redovisningar. Eventuella förelägganden beslutas även i barn- och
utbildningsnämnden.

Yttrande
Förvaltningen ser positivt på det arbete revisionen utfört. Förvaltningen
anser att revisionsrapporten ger en rättvisande bild och på ett positivt sätt
speglar den verksamhet som bedrivs inom förskolan.
Förvaltningen har tagit till sig de förbättringsåtgärder som påtalats. Ovan
redovisade åtgärder visar på såväl genomförda som pågående
förbättringsåtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Margareta Börjesson,

Svar på revisionsrapport förskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta barn- och utbildningsförvaltningens svar på revisionsrapport gällande
förskola och överlämna detta till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har i sin revisionsplanering inför 2015 identifierat behov av att
granska förskolans verksamhet i kommunen. Bakgrunden är att revisorerna vill
öka sin kunskap om förskolans organisation och verksamhet. Granskningen syftar
till att beskriva verksamheten inom ett antal relevanta områden och få kunskap om
hinder och möjligheter, styrkor och förutsättningar.
I Revisionsrapporten framgår att nämnden i årsredovisning och
kvalitetsredovisning får en god bild av förskolan i relation till målen. Analyser
visar på både styrkor och svagheter i verksamheten och vilka åtgärder som bör
vidtagas för att utveckla verksamheten. Materialet utgör ett gott underlag för
nämnden inför sitt beslutsfattande.
I Revisionsrapporten lyftes följande områden för åtgärder:
Likvärdighet och resurser
I den sammanfattande bedömningen framgår vikten av att kontinuerligt följa upp
förskoleverksamheten för att säkerställa likvärdighet för alla barn. Det är viktigt
att nämnden har en klar bild över hela förskoleverksamheten och dess kostnader
så att resurserna kanaliseras så att verksamheten kan bedrivas med hög kvalitet
och måluppfyllelse. Barn- och utbildningsnämnden har begärt att få en
utvärdering av resursfördelningssystemet efter att det hunnit verka under ett
verksamhetsår.
Åtgärd
Denna utvärdering är påbörjad ska slutföras under hösten.
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Barngruppens storlek o sammansättning
Revisionen påpekar vikten av att huvudmannen tar ett större ansvar för att följa
upp barngruppernas storlek och sammansättning.
Åtgärd
Under hösten ska varje förskolechef, vid intervju som del av systematiskt
kvalitetsarbete, redogöra för sin verksamhets måluppfyllelse och svara på frågor
kring verksamheten. Vid detta tillfälle ska förskolechef redogöra för hur
förskolechefen skapar grupper med storlek och sammansättning som medför att
verksamheten blir likvärdig i hela kommunen och ge sin syn på vilka
förutsättningar de har att lösa uppdraget. Uppföljning av den faktiska närvaron
möjliggörs genom Tempus införande. Detta kommer att vara en del av kommande
uppföljningar och analyser av barngruppernas storlek samt personalbemanning.

Modersmålsstöd
Revisionen lyfter fram att huvudmannen har påbörjat arbetet med att barn med
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla även sitt modersmål som
en integrerad och naturlig del i den ordinarie verksamheten. Revisionen påpekar
att huvudmannen måste följa upp att detta sker och att ett barns utveckling av sitt
modersmål inte är avhängigt en förälders ansökan.
Åtgärd
Det finns rutin kring arbetet med att låta barn med annat modersmål än svenska få
möjlighet att utveckla även sitt modersmål som en integrerad och naturlig del i
den ordinarie verksamheten. Denna rutin är under omarbetning.
Tillsyn
Revisionen påpekar att nämnden bör ta ett tydligare ansvar för tillsynen av
fristående verksamhet. Riktlinjer bör fastställas av nämnden och nämnden måste
fatta beslut efter tillsyn och om eventuella förelägganden.
Åtgärd
I maj 2015 fastställde barn- och utbildningsnämnden plan för tillsyn av fristående
förskolor 2015/0286-. Planen antogs utifrån Riktlinjer för tillsyn av fristående
förskolor och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun fastställda av barn- och
utbildningsnämnden i november 2011 Dnr BUN 2011/0261 och reviderade i
november 2013 Dnr BUN 2013/0414.
Vid tillsynen tar tillsynsansvarig redan idag del av utdrag ur belastningsregister på
anställd personal på förskolan. I formulär för tillsynen framgår att kontroll sker.
Vid kommande revidering av riktlinjer för tillsyn kommer detta att tydliggöras.
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Årligen görs en uppföljning av rutinerna och genomförande av tillsynen.
Korrigeringar görs varje år för att förfina och förbättra tillsynen och få svar på om
uppdraget uppnås.
Tillsynsbesöken för varje förskola kommer fortsättningsvis att behandlas som
beslutsärende i barn- och utbildningsnämnden. Detta kommer att ske per förskola
i sammanfattande form från de kortare besöken och mer utförligt för de
fördjupande besöken. En mall kommer att utformas för dessa redovisningar.
Eventuella förelägganden beslutas även i barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningens överväganden
Förvaltningen ser positivt på det arbete revisionen utfört. Förvaltningen anser att
revisionsrapporten ger en rättvisande bild och på ett positivt sätt speglar den
verksamhet som bedrivs inom förskolan.
Förvaltningen har tagit till sig de förbättringsåtgärder som påtalats. Ovan
redovisade åtgärder visar på såväl genomförda som pågående förbättringsåtgärder.

Samråd
Samråd har skett i förvaltningens samverkansgrupp.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Elisabeth Svennerstål
Förvaltningschef

Agneta Svenberg
Verksamhetschef

Bilagor
Revisionsrapport Basgranskning av förskolan

Protokollsutdrag
Kommunens revisorer
Agneta Svenberg
Margareta Börjesson

Margareta Börjesson
Utredare

