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Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport för 

förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun 2021/2022, daterad  

den 20 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapport för förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun 

2021/2022 är en sammanställning av de resultat som förskolor och pedagogisk 

omsorg belägna i Täby kommun uppnått under verksamhetsåret 2021/2022. 

Rapporten är också en sammanställning och analys av det systematiska 

kvalitetsarbetet i Täbys kommunala förskolor verksamhetsåret 2021/2022.  

Rapporten beskriver måluppfyllelsen i relation till barn- och 

grundskolenämndens mål Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är 

högt och I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling 

utifrån sina förutsättningar och behov. Både fristående respektive kommunala 

förskolor sammantaget uppnår målen.  

Ärendet 

Enligt skollagens (2010:800) åttonde kapitel ska förskolan stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje 

huvudman, förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera och 
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följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och 

utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen.  

Kvalitetsrapporten är en sammanställning av de resultat som förskolor och 

pedagogisk omsorg belägna i Täby kommun uppnått under verksamhetsåret 

2021/2022. Rapporten är också en sammanställning och analys av det 

systematiska kvalitetsarbetet i Täbys kommunala förskolor verksamhetsåret 

2021/2022. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur förskolorna har arbetat för att 

nå läroplansmålen och verksamhetsplanens mål, och beskriver måluppfyllelsen i 

förhållande till två av barn- och grundskolenämndens mål. Måluppfyllelsen 

bedöms med hjälp av tre indikatorer hämtade från enkätundersökningen Våga 

Visa som genomförs bland vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg. 

Barn- och grundskolenämndens mål avseende förskola: 

 Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt. 

 I förskolan ger undervisningen varje barn möjlighet till utveckling utifrån 

sina förutsättningar och behov. 

Rapporten redovisar även resultat från genomförd tillsyn och andel anställda 

med förskollärarlegitimation. 

Barn- och grundskolenämndens mål 

Verksamhetsåret 2021/2022 uppnår Täby kommuns fristående respektive 

kommunala förskolor sammantaget samtliga satta indikatorvärden inom barn- 

och grundskolenämndens mål. Av de kommunala förskolorna uppnår samtliga 

verksamheter goda resultat avseende trygghet, nöjdhet och upplevelsen av att 

verksamheten är stimulerande. 

Tillsyn 

Täby kommuns tillsynsansvariga pedagoger har totalt genomfört 64 planerade 

och 2 oplanerade tillsyner av fristående verksamheter under verksamhetsåret 

2021/2022. Inom den regelbundna årliga tillsynen uppmärksammades brister 

som föranledde ingripanden i form av förelägganden på två förskolor. Inom den 

riktade tillsynen uppmärksammades brister som föranledde förelägganden på en 

förskola. Samtliga brister har åtgärdats under perioden. Övriga genomförda 

tillsyner föranledde inga ingripanden. 
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Andel anställda med förskollärarlegitimation 

Förskollärarbristen liksom lärarbristen i riket och regionen är pågående, trots 

marginella ökningar föregående läsår. I Täbys kommunala skolor har andelen 

legitimerade förskollärare minskat något och är vid mätdatum något lägre än 

genomsnittet för kommunala förskolor i regionen medan de fristående 

förskolornas genomsnitt har ökat marginellt och ligger vid mätdatum något över 

regionsnittet. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Stabschef 

Kajsa Nyman  

Barn- och grundskolechef 

Bilagor 

- Kvalitetsrapport för förskola och pedagogisk omsorg i Täby kommun 

2021/2022, daterad den 20 oktober 2022 

Expedieras 

Stabschef Henrik Mattisson 

Barn- och grundskolechef Kajsa Nyman 
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