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Ingripanden vid låg bedömning efter tillsyn
Sammanfattning
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun ansvarar i enlighet med skollagens 26 kapitel
för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
Vid Täby kommuns tillsyn bedöms förskolornas arbete utifrån läroplanens målområden i en
skala från 1-4 där 1 innebär stora brister, 2 innebär brister, 3 tillfredställande och 4 att arbetet
är mycket väl utvecklat.
Idag görs ingripanden för brister i verksamheten vid en pedagogisk bedömning enligt nivå 1
och i vissa fall även vid nivå 2. För att brister skyndsamt ska åtgärdas föreslås en pedagogisk
bedömning enligt nivå 1 och 2 alltid leda till ett ingripande (skollagen 26 kapitlet, 10-16§§).

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att



en bedömning enligt nivå 1 och 2 föranleder ett ingripande enligt skollagens 26 kapitel
10-16§§
nytt beslut efter vidtagna åtgärder ska ske skyndsamt

Ärendet
Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun ansvarar i enlighet med skollagens 26 kapitel
för tillsyn av
1. Fristående förskolor vars huvudman har fått beslut om godkännande att bedriva
verksamhet av barn och- grundskolenämnden (skollagen 2 kapitlet, 7 § andra stycket).
2. Pedagogisk omsorg vars huvudman barn- och grundskolenämnden har fattat beslut
om ha rätt till bidrag i enlighet med skollagen 25 kapitlet, 10§.
Enligt skollagen är tillsynen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om
den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I

Tjänsteutlåtande
2018-10-12

2(2)

tillsynen ingår att fatta beslut om föreläggande eller anmärkning mot bakgrund av brister som
iakttagits vid granskning av verksamheten (skollagen kapitel 26, 2§).
Vid Täby kommuns tillsyn bedöms förskolornas arbete utifrån läroplanens målområden i en
skala från 1-4 där 1 innebär stora brister, 2 innebär brister, 3 tillfredställande och 4 att arbetet
är mycket väl utvecklat. Nivå 1 och 2 innebär att verksamheten inte bedöms uppfylla de krav
som följer av skollag och läroplan för förskolan. För att barn ska kunna erbjudas den
verksamhet som de enligt skollag och läroplan har rätt till bör en bedömning i nivå 1 och 2
därför alltid leda till ett ingripande i enlighet med skollagens kapitel 26, 10-16 §§. Ingripande
vid tillsyn kan vara föreläggande, anmärkning eller avstående från ingripande. Ett
föreläggande enligt detta kapitel får även förenas med ett vite (skollagen kapitel 26, 27§). Vid
allvarliga missförhållanden kan en tillsynsmyndighet enligt skollagen kapitel 26, 13-16§ även
besluta om ett återkallande av godkännande eller rätt till bidrag.
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