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Plan för regelbunden tillsyn
2021
Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun upprättar årligen en plan
för regelbunden tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk
omsorg. Regelbunden tillsyn är planerad tillsyn som inte initierats med anledning
av misstanke om brist.
Riktad tillsyn bedrivs vid misstanke om brist exempelvis när det inkommer
klagomål till förvaltningen. För den finns ingen plan utan ett tillsynsärende
öppnad vid vart tillfälle förvaltningen får kännedom om att en verksamhet kan
tänkas ha brister i förhållande till rådande lagstiftning.
Förskola
Förskolor har årlig tillsyn enligt kommunens tillsynsmodell utifrån återkommande
fokusområden. Utifrån det nationella läget med restriktioner för fysiska möten
med hänsyn till rådande pandemi kommer 2021 års fokusområde för fristående
förskolor att vara ”Ledning, bemanning och organisering”. Fokusområdet för året
innebär att tillsyn kan utövas på distans och med hjälp av digital teknik. Tillsynen
utövas på huvudmannanivå och förutsätter inga fysiska observationer på
förskolan. Innehåll för årets tillsyn:
•

Ägar- och ledningsprövning

•

Rektors uppdrag, ansvar och förutsättningar (förutsättningar för att vara
pedagogisk ledare, ansvar att styra den inre organisationen, ge barn i
behov av särskilt stöd de stöd de har rätt till, barns bästa ska beaktas i alla
beslut, barns rätt att yttra dig.)

•

Huvudmannens uppdrag, ansvar och förutsättningar (kompetensutveckling
för personal, lokaler och material för att uppnå målen med utbildningen, ta
emot och utreda klagomål, barns bästa ska beaktas i alla beslut, barns rätt
att yttra sig)

•

Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå i sin helhet

•

Rutin för utdrag ur belastningsregister samt tystnadsplikt

•

Plan för introduktions år för nyexaminerade förskollärare

•

Förskollärares förutsättningar att leda undervisning

Tillsynens upplägg under året:
Mars



Pysslingen förskolor och Skolor
Norlandia

April





Dibber Helianthus AB
Butaland AB
Klax Hälsoförskolan
I ur och skur utveckling AB

Maj





Trollhyddan AB
AB Zebror
Excolere AB
Förskolan Flygande Mattan AB

September





Montessoriförskolan kulramen ekonomisk förening
Föräldrakooperativet Mössebo ekonomisk förening
Föräldrakooperativet Myrorna ekonomisk förening
Förskolan Hattstugan

Oktober





Balders Hage
Filius och Filia
Guldgruvan
Montessoriförskolan Pärltrappan ekonomisk förening

November




I ur och skur Skogsängen ekonomisk förening
Montessoriförskolan Tusenkedjan
Montessoriförskolan Våra barn ekonomisk förening

Tillsyn utövas genom intervju med huvudman, rektor och personal, granskning av
relevanta planer och underlag samt att förvaltningen gör en ägar- och
ledningsprövning hos huvudman. Huvudmän som genomgått ägar- och
ledningsprövning utan anmärkning 2020 är undantagna.
Pedagogisk omsorg
Verksamheter som bedriver pedagogisk omsorg kallas till regelbunden tillsyn var
fjärde år. Utifrån rådande pandemi har vissa justeringar gjorts i upplägget.
Tillsynsdelen som består av observation av personal i arbete förläggs utomhus där
verksamhetscontroller kan genomföra observationen på avstånd. Lokalen för

verksamheten granskas via insända bilder av miljön och intervju med huvudman
genomförs digitalt. Verksamheter som kommer att kallas till regelbunden tillsyn
år 2021:
Juni:





Solgårds familjedaghem
Småstjärnorna-Annas pedagogiska omsorg
Småstjärnorna-Jennifers pedagogiska omsorg
Lilla Solen

För mer information kontakta:

Maria Klasson, Barn- och utbildningsförvaltningen 08-535 367 84,
Läs mer:

Länkadress
Länkadress

