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Yttrande över beslut förskola efter tillsyn i Håbo kommun, 
Dnr 43-2014:7915 

 

Identifierade bristområden. 

1.Förutsättningar för utbildningen i förskolan 
 
Barngruppens sammansättning och storlek: 
Mål. 
Skapa ett system för huvudmannen att få kännedom om och följa upp 
barngruppernas sammansättning och storlek i förskolan.  
Indikator:  
Nämnden får regelbundet ett heltäckande underlag för att göra en analys av 
barngruppernas sammansättning och storlek, samt utgår från det underlaget 
vid fördelning av resurser. 
Åtgärd: 
Hösten 2015: verksamhetschefen för förskolan får en inloggning till 
Hypernet Analys. Här kan man följa förskoleavdelningarnas storlek på varje 
förskola. Verksamhetschefen tar ut antalet barn per avdelning och i samråd 
med förskolecheferna diskuterar avdelningarnas storlek och sammansättning 
i relation till personaltätheten. Detta görs en gång per halvår. Resultatet av 
samrådet mellan verksamhetschef och förskolechefer rapporteras till 
nämnden som då får ett underlag för att utvärdera resursfördelningen. 

Barn med annat modersmål än svenska:  
Mål. 
Att handlingsplanen för modersmålsstöd är reviderad. (Se inskickad plan 
inför inspektionen). 
Att arbetet i verksamheten utgår från handlingsplanen. 
Indikator:  
All personal i förskolan arbetar utifrån handlingsplanen.  
Åtgärder: 
Arbeta med frågan i nätverket ”Leka, lära, leva” under läsåret 15-16. 
Språkcertifiera förskolan i Håbo med hjälp av språkutvecklaren.  
En grupp sätts ihop med start hösten 2015, där två förskolechefer är 
sammankallande för gruppen som reviderar handlingsplanen. 
Handlingsplanen skall därefter fastställas i nämnden. 
 
Antalet behöriga förskolelärare: 
Mål: 
Att öka antalet legitimerade förskollärare för en ökad kvalitet 
Indikator:  
Antalet behöriga förskollärare har ökat. För 2016 är målet 35 procent. 
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Åtgärder: 
Att förskolecheferna särskilt uppmärksammar att arbetet med den 
verksamhetsförlagda utbildningen som lärarstudenter gör i Håbo kommuns 
förskolor har en god kvalitet. Avsikten är att attrahera blivande 
förskollärare. 
Verksamhetschefen arbetar för att förskole-pengen skall ge förutsättningar 
för en större täthet av förskollärare. 
Förskolecheferna tillsätter lediga tjänster i kommunen med förskollärare.  
Presentera Håbos verksamhet på universiteten och på sociala medier. 
Egen personal som vill vidareutbilda sig till förskollärare får stöd genom att 
de får litteratur, resor till obligatoriska inslag i utbildningen och 50 procent 
av lönen när de måste vara tjänstlediga för studier (upp till halvfartsstudier). 
 
Implementera rutiner för kränkande behandling: 
Mål:  
Att rutiner för anmälningar och utredningar av upplevda kränkningar är 
implementerade i verksamheten och att det sker ett systematiskt arbete 
utifrån rutinerna. 
Indikator:  
All personal i förskolan känner till och följer utarbetade rutinerna.  
Åtgärder: 
Rutiner och regler finns, men dem är inte fullt implementerade ute i 
verksamheterna.  
En enkät lämnas ut till all personal med start hösten 2015 för att ta reda på 
hur väl kända rutinerna är. Utifrån enkätresultaten genomförs ytterligare 
informations/utbildningsinsatser. 
Med start hösten 2015 börjar frågan om vad som är en kränkning och vad 
som skall rapporteras att diskuteras i utvecklingsnätverket. Där deltar 
representanter från alla förskolor så att de kan ta hem frågan och diskutera 
på sin egen förskola. Utifrån dessa diskussioner beslutas om en gemensam 
definition som överensstämmer med intentionen skollagen. 
 
 
2. Utveckling av utbildningen i förskolan 
 
Systematiskt kvalitetsarbete: 
Mål: 
Det finns idag metoder och dokumentation som är gemensamma för Håbos 
förskolor för uppföljning, analys och utvecklingsåtgärder. Målet är att 
personalen arbetar utifrån dessa rutiner för systematiskt kvalitetsarbete och 
använder de metoder och dokumentation som tagits fram. 
Indikator:  
All personal i förskolan arbetar utifrån rutinerna för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
Åtgärder: 
Arbeta med frågan i nätverket under läsåret 15-16 för att implementera det 
systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i utvärderingen av läsåret 
2014/2015 har förskolecheferna i samråd med sin personal och under 
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ledning av verksamhetschefen för förskolan beslutat att de områden som 
skall prioriteras i kvalitetsarbetet 2015/2016 är: barns trygghet, barns 
utveckling och lärande och uppföljning av genomförd kompetensutveckling. 
Arbetet framgår av det bifogade årshjulet, se bilaga 1. 
Förskolorna har ett stöd i sitt kvalitetsarbete när det gäller analys och 
framtagande av utvecklingsområden i dokumentet ”Systematiskt 
kvalitetsarbete i Barn och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun, Håbo 
kommuns förskolor”, se bilaga 2 
Förvaltningen genomför, från och med hösten 2015, en kvalitetsdialog med 
varje enhet. Dialogen utgår från de mål som nämnden har fastställt för 
innevarande läsår. Dessa finns i vårt verktyg Stratsys där varje enhet skall 
beskriva de aktiviteter man genomför för att nå de mål som nämnden 
fastställt. Måluppfyllelsen följs sedan med hjälp av så kallade 
nyckelindikatorer där nämnden fastställt måltal för respektive 
nyckelindikator som anger vad verksamheterna på övergripande nivå skall 
nå. Inför varje termin skickar förvaltningen underlag för kvalitetsdialogen 
till enheterna där man prioriterat vilka områden som skall följas upp vid 
detta tillfälle, se bilaga 3. I verktyget kan enheterna på samma sätt sätta upp 
mål, formulera nyckelindikatorer och aktiviteter för de förbättringsområden 
som är specifika för enheten samt följa upp dessa. 
Hur vårt kvalitetsarbete är tänkt att fungera framgår av bilderna ”Vår 
kvalitetssnurra”, se bilaga 4. 
Kvalitetsdialogerna med enheterna sammanställs i en rapport till nämnden. 
Detta kompletterar det underlag som nämnden får kring resultaten och från 
enheternas trygghetsarbete. 
 
 
 
 
 
  
 


