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Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kommunövergripande kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg i 

Täby kommun läsåret 2020/2021, daterad den 24 september 2021. 

Sammanfattning 

Rapporten är en sammanställning av de resultat som förskolor och pedagogisk 

omsorg belägna i Täby kommun uppnått under läsåret 2020/2021. Som underlag 

används resultat från kommunens granskning av verksamheterna samt resultat 

från enkätundersökningen Våga Visa. 

Förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Täby kommun visar hög kvalitet. 

Vårdnadshavarna anger i brukarundersökningen Våga Visa att deras barn trivs 

och är trygga och att de har ett högt och över tid stabilt förtroende för förskolorna 

och den pedagogiska omsorgen. Barnen går i stor utsträckning på den förskola 

som vårdnadshavarna önskar och en stor del av vårdnadshavarna anger att de 

kan rekommendera sitt barns förskola. Ett generellt utvecklingsområde som har 

identifierats är informationen som vårdnadshavarna ges från förskolorna på ett 

par olika områden. De fristående verksamheternas dokumentation uppfyller i 

allmänhet de krav som ställs i lag och andra föreskrifter, men här finns ett par 

förbättringsområden i form av det systematiska kvalitetsarbetet samt 

förskolornas rutiner avseende trygg omsorg i form av barnskyddsronder och 

egenkontroller. 
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Ärendet 

Denna rapport är en sammanställning av de resultat som förskolor och 

pedagogisk omsorg belägna i Täby kommun uppnått under läsåret 2020/2021. 

Rapporten tar sin utgångspunkt i hur förskolorna arbetat för att nå målen under 

områdena Normer och värden; Omsorg, utveckling och lärande; Barns 

delaktighet och inflytande samt Förskola och hem enligt förskolans läroplan. Som 

underlag används resultat från kommunens granskning (endast fristående 

förskolor) samt resultat från enkätundersökningen Våga Visa (både fristående 

och kommunala förskolor). 

Under läsåret 2020/2021 har tillsynsarbetet i Täby kommun anpassats till den 

globala covid-19-pandemin. Situationen har inneburit att alla fysiska besök har 

ställts in tills dessa är möjliga att genomföra igen utifrån de rekommendationer 

kommunen följer avseende hantering av pandemin. Detta innebär att den del av 

granskningen som normalt sett sker i verksamheterna, inte kunnat genomföras 

utan granskningen har enbart skett i form av kontroll av hur väl förskolorna 

lyckats med sin dokumentation utifrån lagkrav. 

Förskolorna och den pedagogiska omsorgen i Täby kommun visar även 

fortsättningsvis hög kvalitet. Vårdnadshavarna anger i brukarundersökningen 

Våga Visa att deras barn trivs och är trygga och att de har ett högt och över tid 

stabilt förtroende för förskolorna och den pedagogiska omsorgen. Barnen går i 

stor utsträckning på den förskola som vårdnadshavarna önskar och en stor del av 

vårdnadshavarna anger att de kan rekommendera sitt barns förskola. Ett 

utvecklingsområde som har identifierats är informationen som vårdnadshavarna 

ges från förskolorna på två områden, där en viss andel av vårdnadshavarna inte 

har kännedom om hur förskolorna arbetar. Det gäller förskolornas arbete mot 

kränkande handlingar, där 2 av 10 vårdnadshavare anger "vet ej" på frågan, samt 

hur man arbetar med att utveckla barnens digitala kompetens, där 3 av 10 svarar 

"vet ej". Det är vårdnadshavarnas kännedom om förskolornas arbete med dessa 

områden som är lägre än på övriga områden, inte deras skattning av själva 

arbetet som sådant. 

De fristående verksamheternas dokumentation uppfyller generellt de krav som 

ställs i lag och andra föreskrifter, men här finns ett par förbättringsområden i 

form av det systematiska kvalitetsarbetet samt förskolornas rutiner avseende 

trygg omsorg i form av barnskyddsronder och egenkontroller. 
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Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser att ta hänsyn till. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Stabschef utbildning 

Bilaga 

- Kommunövergripande kvalitetsredovisning förskola och pedagogisk omsorg i 

Täby kommun läsåret 2020/2021, daterad den 24 september 2021 

Expedieras 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson  
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