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Sida 1/1

Datum

2021-08-30

Kommunförvaltningen
Kaatrina Levenby, sektorchef
telefon: 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Diarienummer

KS/2021:1050

Kommunens revision

Grundläggande granskning år 2021 - Svar till Revisionen från Sektor Lärande
Utmaningar och risker
1. Statistik från Kolada visar att verksamheter inom Sektor Lärande bedrivs med ett
högre kostnadsläge än förväntat. SKR prognostiserar att kostnaderna kommer öka
inom alla verksamheter de kommande tre åren, förutom inom förskolan. Av budget
framgår att sektorn har minskad budgetram år 2021. Vilka är de största
utmaningarna i arbetet med effektiviseringar?
Svar: Det blir givetvis en utmaningar när budgetmedel minskas i den kommunala tilldelningen.
Samtidigt sker också förändringar från staten som också påverkar. Vi har fått minskade intäkter
från Migrationsverket för nyanlända. Gruppen nyanlända är i fortsatt i stort behov av extra
insatser trots att vi inte längre får bidrag. Vidare har sektorn haft en ökning med elever inom
särskolan som kräver mer resurser. Vi ser också en ökning av barn med särskilda behov inom
förskola och bland de yngre barnen på ett annat sätt än vad vi tidigare har noterat. Vad som är
skälet till detta är svårt att veta. Troligen är det flera faktorer som skapar denna utveckling. Vi
har inom verksamheten fått högre kunskap om barn med särskilda behov och troligen upptäcker vi därför fler barn och längre ner i åldrarna än förut. Vidare vistas våra yngsta barn i stora
barngrupper långa dagar vilket kan påverka. Vi har sedan 10 år en läroplan som kräver att våra
barn och elever ska analysera och dra slutsatser på ett helt annat sätt än tidigare läroplaner vilket
för barn med svårigheter blir en stor utmaning. Sedan några år tillbaka har vår socialtjänst i
kommunen inte erbjudit så bred palett av förebyggande åtgärder vilket också gjort att stöd mot
barn och familjer inte har funnits i den utsträckning som det har funnits behov av. Så sammantaget är det troligen många faktorer som bidragit till denna ökning av barn med särskilda behov.
Därför blir den riktigt stora utmaningen med effektiviseringar att rektor behöver värna om
barnen med särskilda behov oavsett budget vilket gör att rektor måste hitta effektiva sätt att
hantera sin organisation med bibehållen kvalitet. För att underlätta detta arbete har vi numera
ett organisatoriskt stöd i form av en planeringsmodul som kan hjälpa rektor att ännu bättre se
hur resurser bör och kan riktas. Verktyget underlättar också arbetet med att vara transparent
mot personal så att de också får en medvetenhet kring enhetens och sektorns resurser. Men det
är en svår uppgift att dels se till att alla barn får det som de har rätt till och samtidigt hålla
budget. Alla elever har rätt att nå så långt som möjligt men det kan ibland bli en prioriteringsfråga för rektor då samtliga elever ska bli godkända.
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a. Av föregående års dialog samt i sektorns uppdragsdokument framgår att den statliga styrningen av skolan
ökat märkbart och att detta sker alltmer via direkt sökbara statliga bidrag. Flera bidrag är konstruerade
på ett sådant sätt att de hindrar egna neddragningar i verksamheten. Hur arbetar sektorn för att hantera
denna utmaning?
Tre statsbidrag inom grundskolan var konstruerade på detta sätt. Det handlade om “fritidshemssatsningen”, “lågstadiesatsningen” och “likvärdig skola”. Tre satsningar som dessutom i många
fall gränsade till varandra då många anställda har delade tjänster mellan skolformerna. Neddragning inom fritids innebar att ”fritidshemssatsningen” inte kunde sökas under ett par läsår.
”Lågstadiesatsningen” gick att behålla genom att personaltätheten för förskoleklass till och med
årskurs 3 för grundskola och särskola ökade när särskolan växte inom denna åldersgrupp. I ett led
att få ner antalet statsbidrag upphörde ”fritidshemssatsningen” och ”lågstadiesatsningen”
stoppades in under ”likvärdig skola”. Så i nuläget är ”likvärdig skola” den främsta satsningen
inom grundskolan. Till skillnad mot ”lågstadiesatsningen” som kunde användas inom särskolan så
är det inte möjligt inom ”likvärdig skola”. Under 2020 gjordes regelverket om gällande ”likvärdig
skola”. Det visade sig att alltför många kommuner/friskolor skulle tappa statsbidraget på grund
av neddragningar och det var tydligt att det skulle drabba många allt för hårt så regelverket
ändrades. Regelverket säger nu att bidraget inte får användas:
För att ersätta kostnader för insatser som ni redan genomför
Insatser som ni redan får något annat statsbidrag för. Det får alltså inte ske en dubbelfinansiering med flera statsbidrag för samma kostnader
Kostnader för insatser som riktar sig till andra skolformer än fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan
När nu statsbidraget är uppe i relativt stora volymer, (drygt 6,3 mnkr) blir strategin med bidraget
än mer viktigare. En plan görs som skickas in till Skolverket och redovisningen består i att
redogöra för om planen har fullföljts. Med särskilda skäl kan planen förändras under året.
En utmaning är att hålla sig uppdaterad på förändringar i regelverket kring statsbidraget. Annan
utmaning är att statsbidragen är ettåriga. Först i höst vet Orust vilken summa Orust kan ansöka
om för 2022. Vi vill gärna att insatser är långsiktiga då vi vet att det är det som ger resultat men
måste ändå ha en plan om bidraget sjunker. Insatser som görs för skatteintäkter, kontra bidrag
från ”likvärdig skola” kontra andra statsbidrag är svåra att helt skilja åt. Speciellt i nuläget då
“andra statsbidrag” ökar i form av ”skolmiljarden” och ersättning för sjukskrivningskostnader.
Förenklat kan man säga att så länge grundskolan går +0 eller underskott och den plan som
gjorts följts är återbetalning inte trolig, men vid plusresultat står man inför dilemmat att visa om
det är “skattemedel som inte nyttjats, andra bidrag som inte nyttjats eller om det är bidraget
”likvärdig skola” som inte nyttjats och man ska göra återbetalning.
2. Av Revisionens tidigare granskningar framkommer att samverkan med Sektor
Omsorg är ett utvecklingsområde. Vilket arbete har genomförts för att stärka
samverkan?
Svar: Vi försöker öka samverkan på samtliga nivåer mellan våra båda sektorer. Som ett led i
detta arbete så träffas sektorcheferna tillsammans med de båda sektorernas utskottsordförande
med regelbundenhet. Inför 2020 och 2021 har det gjorts en satsning med ytterligare 1 miljon
kronor per år med syfte att elever med problematisk skolfrånvaro och deras vårdnadshavare ska
få bättre stöd. Pengarna har satsat i ett gemensamt projekt där vi initial har haft gemensam
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workshop mellan sektorerna samt att vi har anställt en barn- och ungdomssamordnare som
börjar sitt uppdrag nu i september. Den tjänsten är tänkt att vara både en strategisk och operativ
tjänst där samverkan mellan skola och socialtjänst ska vara i focus.
Utifrån den Barnkonsekvensanalys som gjordes har vi strukturerat om våra samverkansformer.
Vi har skapat en ny grupp där fokus ligger på barn 0-12 år samt att vi fortsatt har en samverkans
grupp för barn 13-24 år.
Vidare har vi via familjecentralen kommit igång med föräldrastöd via en evidensbaserad utbildning som heter ABC. Denna utbildning riktar sig även till föräldrar med barn i grundskolan.
Sektorchef lärande och sektorchef omsorg har också med regelbundenhet dialog kring hur
samarbetet och samverkan fungerar.
3. Revisionens granskning av det kommunala aktivitetsansvaret identifierade ett antal
utvecklingsområden. Har något arbete påbörjats för att stärka arbetet med det
kommunala aktivitetsansvaret?
Svar: Arbetet är i gång för att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Följande
sker:
Regelbundna möten mellan våra olika sektorer kring ungdomar som tillhör vårt kommunala aktivitetsansvar (KAA). Vi har valt att omfatta ungdomar upp till och med 24 år
då vi anser att det är av stor vikt att vi även når ungdomar över 20 år.
Vår KAA–plan är nu i drift och samtliga sektorer är väl införstådda med sitt ansvar i
denna plan.
Rapportering till politikerna kommer att ske med regelbundenhet from ht 2021.
Orust är med i tre olika projekt just nu som samtliga syftar till att nå ungdomar i målgruppen 16-24 år för att få dem i sysselsättning alternativt studier. I samtliga projekt
samverkar vi över sektorerna.
Ett digitalt stöd för arbetet med KAA kommer införskaffas. Upphandling kommer att ske
under hösten 2021.
Översyn av rutiner kring uppföljning av våra gymnasieelever har påbörjats. Sektorchef
och rektor för gymnasieskolan ansvarar för denna översyn och tanken är det kommer leda
till tydligare och bättre rutiner än de som finns idag.
4. Av sektorns uppdragsdokument 2021 framkommer att skolorna på Orust har en bra
tilldelning per elev när man gör en jämförelse ned övriga Sverige men hur stor del av
denna tilldelning äts upp av höga lokalkostnader? Sektorn beskriver att siffran
därmed kan ge sken av att kommunen även i undervisningsresurser ligger lika högt,
vilket inte är en sanning. Hur arbetar sektorn med lokalförsörjning och prognoser?
Svar: Analyser av kostnad per elev via till exempel Kolada görs regelbundet och sektorn jobbar
för att statistiken så ska vara av hög kvalitet. Men det är viktigt att ha ett kritiskt öga till
statistiken vid jämförelser. Manualerna för inlämning av statistik är omfattande men täcker ändå
inte in alla organisatoriska och arbetsmässiga skillnader som finns mellan verksamheterna i
Sverige, finns mycket utrymme för tolkningar av uppgiftslämnaren. Bifogat finns en sammanComfact Signature Referensnummer: 1171274

ställning där kostnaderna är nedbrutna och där framgår det att om man plockar bort lokalkostnader så ligger Orust något över jämförbara kommuner men skillnaden är inte så stor.
Detta säger oss att det framförallt är lokalerna som gör att vi skjuter i höjden när man tittar på
det totala nyckeltalet.
Grunden i sektorns lokalförsörjningsarbete är den befolkningsprognos som kommunen tagit
fram. Där kan man utläsa i prognosen elevantal på kommunbasis i olika åldersgrupper och få en
bild över lite längre perspektiv. Därtill kommer vikten av att tänka sektorövergripande gällande
bostadsplaner. Var och när finns det planer på att bygga? Vad ska byggas? Vilken målgrupp
kommer attraheras av det nya området? Vad finns gällande förskoleplatser nu och vad behövs
sen? Likaså om stor byggnation påverkar grundskolan. Inom sektorn jobbas hela tiden med
barn- och elevprognoser på enhetsnivå. Handlar dels om att ha koll på om det behövs
justeringar i lokaler men också för att rektorn ska kunna planera sin verksamhet.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet?
Att vara en inflyttningskommun i åldrarna 0-16 år (förskola-grundskola) är positivt i många
bemärkelser, men det ställer också krav på att både tänka långsiktigt men också snabbt kunna
ställa om vid större oväntade förändringar i barn- och elevantal. Under många år byggdes
väldigt lite på ön men ändå var inflyttningen hög, generationsskifte? Ett exempel Henån ökade
antalet avdelningar för att ha marginal för inflyttning när Bagarevägens förskola planerades. På
bara några månader skedde inflyttning som fyllde extraavdelningen och dessutom en modul
som fick hyras in till närliggande förskola. Svanesund liknande situation, snabba oväntade
inflyttningar i förskoleåldern, där också modul fick bli lösningen. Varekil löste inflyttning och
ökat antal barnantal med att placera en förskoleavdelning i skolans lokaler. Samtidigt det
motsatta i Ellös/Tvet, barnantalet minskar både i förskoleåldern och grundskoleåldern även om
just nu i höst har fått några fler elever på grund av inflyttning till Ellös. Födelseantalet är viktigt
ur planeringssynpunkt men graden av inflyttning har blivit allt mer väsentligt ur planeringssynpunkt. En stor utmaning både för rektorerna som planerar det pedagogiska arbetet och
bemannar men även utmaning ur lokalsynpunkt är upp och nedgångarna i demografi. När en
årskull förskola-grundskola skiftar mellan 120-170 personer och en skola ena året har 10 elever
som börjar förskoleklass och nästa närmare 25 elever är det svårt att tänka vad som långsiktigt
är det bästa ur elev- och lokalsynpunkt. En skola kan på pappret ha stor kapacitet för
inflyttning, men i enstaka årskurser ha det motsatta problemet med för många elever. Därtill
ovissheten i framtiden för det tre friskolorna. Kommer de ligga på elevantal som nu, växa,
minska, upphöra? Ur fritt skolval en positiv möjlighet att ha 7 skolor att välja mellan på Orust,
men ur lokalstrategiskt tänkande, en försvårande omständighet.
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Kolada nyckeltal
2018

2019

2020

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

119 978

123 261

125 989

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

137 632

139 404

135 892

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

113 681

116 553

Kommentar: Kostnaden per elev sjunker (nyckeltalet innefattar
ej skolskjuts). I kostnaden ingår: Elevhälsa, lokaler, lärverktyg,
måltider, undervisning och övriga kostnader).

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

4 191

4 529

4 260

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

4 356

4 592

4 832

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

3 516

3 735

Kommentar: Elevhälsan har inte förändrats nämnvärt senaste
åren på Orust. Liten minskning av elever men oförändrad
elevhälsa.

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

19 198

18 800

19 059

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

33 482

32 778

33 460

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

18 370

18 794

Kommentar: Troligt är att Orust minskar i kostnad 2021 och
riket och liknande kommuner ökar. (Delar av Ellös skola har
upphört som skolbyggnad).
Många kommuner har precis påbörjat eller står inför att göra
stora investeringar på grundskolorna.

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

4 265

4 189

4 456

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

4 428

5 864

6 148

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

4 580

5 087

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

7 445

7 732

9 212

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

5 191

5 300

4 442

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

6 457

6 513

Kommentar: 2018 redovisades inte skolbibliotekarierna på
skolorna vilket ändrades till 2019
denna grupp ingår i lärverktyg enligt SCB. Ökning också i
kostnad när statsbidrag används till digitala läromedel.

Kommentar: Bedömningen är att Orust kostnad per elev inte är
rättvisande, finns förbättringspotential i kostmodellen som
ligger till grund för vad bland annat lärande betalar för
skolmåltid, måltid fritids och måltiderna inom förskolan.
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2018

2019

2020

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9,
kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

66 602

68 096

69 285

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9,
kr/elev

Orust

69 588

73 687

71 476

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9,
kr/elev

Riket

63 201

66 228

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

18 276

19 915

19 718

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Orust

20 588

17 184

15 534

Övriga kostnader i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Riket

17 557

16 195

15 999

Kommentar: Kostnad för undervisning sjunker men ligger
högre än liknande kommuner.
Måttet antal elever/lärare visar att lärartätheten försämrats och
nu ligger lägre än liknande kommuner.
Orust har hög andel behöriga lärare och kostnaden för behörig
kontra obehörig är högre.
Därav blir kostnaden högre per årsarbetare vilket ger resultat på
kostnad per elev för undervisning.

Kommentar: Kostnaden sjunker för Orust vilket speglar den
utveckling som skett senaste åren med
färre ej pedagogiska resurser inom skolan, tex admininstratörer,
elevassistenter, skolvärdar.

Nyckeltal relaterat till undervisningskostnaden
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9,
lägeskommun, antal

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

11,2

11,1

11,2

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9,
lägeskommun, antal

Orust

11,2

11,2

11,9

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9,
lägeskommun, antal

Riket

11,9

12,0

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel
(%)

Liknande kommuner grundskola,
Orust, 2019

72,3

72,9

73,2

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel
(%)

Orust

84,9

81,1

83,2

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i
minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel
(%)

Riket

71,5

71,2

72,2

Kommentar: Neddragning inom grundskolan ses av nyckeltalet
då antalet elever per lärare har blivit fler
och ligger nu högre än liknande kommuner.

Kommentar: Hög nivå behöriga lärare på Orust speglar också
kostnadsläget per elev.
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Övergripande kommentar:
Orust har senaste åren jobbat mycket med att öka kvalitet inom lärandets statistik till SCB och måltider finns i plan att se över kostnadsmodellen för.
Om vi räknar bort måltider och lokaler blir kostnad per elev för Orust 97 990 kr och för liknande
kommuner 97 719 kr vilket visar att Orust kommun kostnadsmässigt inte avviker med undantag för
lokaler.
Liknande
Kostnad per elev 2020 kommunal grundskola

kommuner

Orust

Elevhälsa

4 832

4 260

Lärverktyg

6 148

4 456

Undervisning

71 476

69 285

Övriga kostnader

15 534

19 718

97 990

97 719

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande
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Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och
föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem, som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Svanens förskola i
Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 6 september genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Waldorfförskola. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning
och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget
tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att
granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
Beslutet skickas till
Orust Waldorfförskola

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef Lärande

Datum

Diarienummer

2021-09-22

KS/2020:1079

2(2)

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600

Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman
Huvudman som tillsynen avser
Datum för tillsyn

Huvudman

Förskola

2021-09-06

Orust Waldorfförskola

Orust Waldorfförskola

Kontaktperson (för- och efternamn)

Befattning

Telefonnr

E-postadress

Paula Dissing

Rektor för förskola

0304-370 63

info@orustwaldorfforskola.se

Medverkande vid granskning av dokumentation
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth R-Karlsson, rektor förskola/kvalitetsutvecklare förskola

Medverkande vid tillsynsbesök
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Veronica Almroth, ordförande i utskottet för lärande

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

Martin Reteike, vice ordförande i utskottet för lärande

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth R-Karlsson, rektor förskola/kvalitetsutvecklare förskola
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Paula Dissing, rektor förskola
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Sandra Hasselgren, rektor Orust Montessoriskola

Tillsynspunkter för granskning av
dokumentation

Regelverk

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

Kommentar

1

2021-09-06
600

Dnr KS/2020:1079 följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.0

Förutsättningar för utbildning i förskolan

1.1

Förskola erbjuds i den omfattning som krävs

Skollagen 8:3-7, 18-

Ja

19
1.2

Barngruppen har en lämplig sammansättning

Skollagen 8:8

Ja

och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en
god miljö

2

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600
1.3

Barnens arbetsmiljö och lokalernas

Skollagen 8:8

ändamålsenlighet och utrustning

☒Storlek och standard

Ja

på lokaler, ev. bifogade
ritningar
☒Tillgång till utrustning
och inventarier
☒Brandskydd och
säkerhet
☒Utemiljö

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

Kommentar

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.4

Förskolan medverkar till att barn med annat

Skollagen 8:10

Ja

modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål
2.0

Organisation, styrning och ledning

2.1

Beskrivning av enhetens organisation, styrning

☒Antal barn, antal

och ledning

anställda,

Ja

sysselsättnings-grad,
anställningsform,
personaltäthet,
organisation, ledning
2.2

Huvudmannen ser till att anställda

Skollagen 2:11

Ja

förskolechefer som leder och samordnar

3

2021-09-06
verksamheterna i förskolan har pedagogisk

Dnr KS/2020:1079 -

600

insikt genom utbildning och erfarenhet
2.3

Huvudmannen ser till att förskollärare i

Skollagen 2:13-14,

☒Andel behörig

Ja

Både förskole-

förskolan har legitimation och är behöriga för

17-18

personal med

chef och rektor

den undervisning de bedriver, om de inte

Införandelagen 33

föreskriven pedagogisk

har gått

omfattas av undantagen från dessa krav

§

högskoleutbildning

rektorsutbildningen.

2.4

Huvudmannen ser till att personalen i

Skollagen 2:34

förskolan ges möjligheter till den

☒Kompetensutvecklings

Ja

-plan för personal

kompetensutveckling som krävs, för att de

Lpfö 98 2. Mål och

☒Antal planerings-

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

riktlinjer, 2.7

dagar/andel

Förskole chefens

planeringstid

ansvar

4

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600
2.5

Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

☒Kollektivavtal,

Ja

Har samarbete

lagstiftningen

ansvarsförsäkring

med berörda

☐Tillgång till

vårdcentraler

företagshälsovård

istället för

☒Åtgärder för säkerhet

anlitad särskild

för elever och personal,

företags-

t.ex. utrymningsplan och

hälsovård

brandövning
☒Rutiner för olycksfall
och ☒Hjärt- och
lungräddning (HRL)
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

Kommentar

med författningarna
(Ja/anmärkning)

2.6

Ekonomi och resurser

☒Budget

Ja

☒Resultat och analys av
året som gått
☒Prioriteringar i
framtiden
2.7

Resurser fördelas inom förskolan efter barnens

Skollagen 2:8a

Ja

olika förutsättningar och behov, för att
säkerställa en likvärdig utbildning
2.8

Måltider

☒Måltidsorganisation

Ja

☒Rutiner och
egenkontroll enligt
lagstiftning inom

5

2021-09-06
600
2.9

Samverkansformer

Dnr KS/2020:1079 livsmedelsområdet
☒Samverkan med

Ja

kommunens
verksamheter
☒Samverkan med
enskilda verksamheter
☒Samverkan med
vårdnadshavare
2.10

Planerade förändringar

☐Beskrivning av

Den enskilde

eventuella planerade

huvud-mannen har

förändringar

inga planerade
förändringar

6

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600
3.0

Barnens utveckling mot målen

3.1

Utbildningen är i enlighet med författningarnas

Skollagen 1:11

Ja: arbetar utifrån

krav

Waldorfpedagogik
oh dess riktlinjer
samt Skolverkets
riktlinjer

3.2

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete

Skollagen 4:3-5

Ja

Skollagen 4:3, 6

Ja

är att de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls
3.3

Huvudmannen följer upp resultat inom

Dokumentatio

utbildningen, och dokumenterar denna

n både i digital

uppföljning.

och
pappersform

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

Kommentar

med författningarna
(Ja/anmärkning)

3.4

Utifrån en analys av det som framkommer i

Skollagen 4:3, 6

Ja

Skollagen 4:3, 6-7

Ja

uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
3.5

Huvudmannen planerar för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

3.6

Inflytande, trygghet och delaktighet

☒Hur barnhälsoarbetet

Ja

7

2021-09-06
600

Dnr KS/2020:1079 bedrivs, barnhälsoplan
☒Skriftlig beskrivning
av delaktighet och
inflytande, demokrati i
praktiken

3.7

Särskilt stöd

Skollagen 8:9

☒Insatser för elever i

Ja

behov av särskilt stöd
☒Tillgång till
specialpedagog

8

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600
4.0

Huvudmannaskap och godkännande

4.1

Uppfyller kraven i författningarna på att ha

Ja

godkänd verksamhet
4.2

Begär utdrag ur belastningsregistret vid

Skollagen 2:31

nyanställning

☒Rutin för kontroll av

Ja

utdrag ur polisens
belastningsregister

4.3

Säkerställer tystnadsplikt

Skollagen 29:14

☒Rutin för att

Ja

säkerställa tystnadsplikt
4.4

Anmäler omedelbart till Socialtjänsten vid

Socialtjänstlagen

☒Rutin för och kunskap

misstanke om att barn far illa

14:1

om

Ja

anmälningsskyldighet
enligt SOL
5.0

Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket)

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna (Ja/anmärkning)
5.1

Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för

Tillsyn enskild

verksamhetsbesök)

barnomsorg – regler

Inte aktuellt

Orust kommun
5.2

Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun
Tillsynspunkter för tillsynsbesök

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna
(Ja/anmärkning)
5.3

Uppföljningsfrågor från inskickad

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

9

2021-09-06
dokumentation

Dnr KS/2020:1079 -

600

barnomsorg – regler
Orust kommun

5.4

Stickprov enligt planering

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun

10

2021-09-06

Dnr KS/2020:1079 -

600
Beslut
Kryssa i en ruta

☒ Bedömning i överensstämmelse med författningarna

☐ Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12)

☐ Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________
Motivering till beslut

Underskrift
☐Beslut fattas enligt delegation __________
Befattning
Sektorchef

Underskrift

☒ Protokoll skrivs under enligt delegation________ Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd.
Namnförtydligande
Katarina Levenby

11

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörd rektor

Utskottet för lärande tillsyns-/verksamhetsbesök
Måndagen den 4 oktober 2021 sker tillsyns-/verksamhetsbesök vid Orust
Montessori-förskola, med start klockan 08.15 vid förskolan.
Program för besöket
08.15-10.00

Kommunens tillsyn med fokus förskola (genomgång med

både
förskolechef och skolans rektor)
10.00-10.30

Ledningens information/dialog med politiken.

10.30-11.15

Intervju med personal (inklusive kaffe).

11.15-12.00

Utskottets/sektors representanter gör en kort

sammanfattning av
besöket. Förskolans/skolans rektor deltar.
12.00-13.00

Lunch.

Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde.
Detta är förlagt till kommunhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid tillsynsbesöket är sektorchef, utvecklingschef,
sekreterare/administratör och rektor/verksamhetsutvecklare för förskolan.
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet
för

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Representanterna från
politiken ansluter till verksamhetsbesöket i samband med ”Ledningens information”
klockan 10.00.
Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/Administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektor och förskolechef för Orust
Montessoriskola/förskola

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför tillsyns/verksamhetsbesöket den 4 oktober 2021. Vi ger er program samt
frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till föräldrar, personal och elever som kommer att delta i intervjuerna och meddelar
tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna skall ha hunnit göra en sammanfattande bedömning om de
starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag till
utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 8 personer från utskottet/förvaltningen deltar.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

2021-01-22

Marika Carlberg
Sekreterare/Administratör

Dnr KS/2020:1079 - 600

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman
Huvudman som tillsynen avser
Datum för tillsyn

Huvudman

Kontaktperson (för- och efternamn)

Förskola

Befattning

Telefonnr

Medverkande vid granskning av dokumentation
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Medverkande vid tillsynsbesök
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

E-postadress

2021-01-22
Tillsynspunkter för granskning av

Dnr KS/2020:1079 - 600

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.0

Förutsättningar för utbildning i förskolan

1.1

Förskola erbjuds i den omfattning som krävs

Skollagen 8:3-7, 1819

1.2

Barngruppen har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en
god miljö

Skollagen 8:8

Kommentar

2021-01-22

1.3

Barnens arbetsmiljö och lokalernas

Skollagen 8:8

ändamålsenlighet och utrustning

Dnr KS/2020:1079 - 600

Storlek och standard
på lokaler, ev. bifogade
ritningar
Tillgång till
utrustning och
inventarier
Brandskydd och
säkerhet
Utemiljö

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.4

Förskolan medverkar till att barn med annat

Skollagen 8:10

modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål
2.0

Organisation, styrning och ledning

2.1

Beskrivning av enhetens organisation, styrning

Antal barn, antal

och ledning

anställda,
sysselsättningsgrad,
anställningsform,
personaltäthet,
organisation, ledning

2.2

Huvudmannen ser till att anställda
förskolechefer som leder och samordnar

Skollagen 2:11

Kommentar

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

verksamheterna i förskolan har pedagogisk
insikt genom utbildning och erfarenhet
2.3

2.4

Huvudmannen ser till att förskollärare i

Skollagen 2:13-14,

förskolan har legitimation och är behöriga för

17-18

personal med

den undervisning de bedriver, om de inte

Införandelagen 33

föreskriven pedagogisk

omfattas av undantagen från dessa krav

§

högskoleutbildning

Huvudmannen ser till att personalen i

Skollagen 2:34

förskolan ges möjligheter till den

Andel behörig

Kompetensutvecklingspl

kompetensutveckling som krävs, för att de

Lpfö 98 2. Mål och

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

riktlinjer, 2.7

an för personal
Antal

Förskole chefens

planeringsdagar/andel

ansvar

planeringstid

2.5

Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Arbetsmiljö

Kollektivavtal,

lagstiftningen

ansvarsförsäkring
Tillgång till
företagshälsovård
Åtgärder för
säkerhet för elever och
personal, t.ex.
utrymningsplan och
brandövning
Rutiner för
olycksfall och Hjärt- och
lungräddning (HRL)

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

2.6

Ekonomi och resurser

Budget
Resultat och analys
av året som gått
Prioriteringar i
framtiden

2.7

Resurser fördelas inom förskolan efter barnens

Skollagen 2:8a

olika förutsättningar och behov, för att
säkerställa en likvärdig utbildning
2.8

Måltider

Måltidsorganisation
Rutiner och
egenkontroll enligt
lagstiftning inom

Kommentar

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600
livsmedelsområdet

2.9

Samverkansformer

Samverkan med
kommunens
verksamheter
Samverkan med
enskilda verksamheter
Samverkan med
vårdnadshavare

2.1
0

Planerade förändringar

Beskrivning av
eventuella planerade
förändringar

2021-01-22

3.0

Barnens utveckling mot målen

3.1

Utbildningen är i enlighet med författningarnas

Dnr KS/2020:1079 - 600

Skollagen 1:11

krav
3.2

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete

Skollagen 4:3-5

är att de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls
3.3

Huvudmannen följer upp resultat inom

Skollagen 4:3, 6

utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning.
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

3.4

Utifrån en analys av det som framkommer i

Skollagen 4:3, 6

uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
3.5

Huvudmannen planerar för genomförandet av

Skollagen 4:3, 6-7

utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras.
3.6

Inflytande, trygghet och delaktighet

Hur
barnhälsoarbetet
bedrivs, barnhälsoplan
Skriftlig beskrivning
av delaktighet och
inflytande, demokrati i
praktiken

Kommentar

2021-01-22
3.7

Särskilt stöd

Skollagen 8:9

Dnr KS/2020:1079 - 600
Insatser för elever i
behov av särskilt stöd
Tillgång till
specialpedagog

4.0

Huvudmannaskap och godkännande

4.1

Uppfyller kraven i författningarna på att ha
godkänd verksamhet

4.2

Begär utdrag ur belastningsregistret vid

Skollagen 2:31

nyanställning

Rutin för kontroll av
utdrag ur polisens
belastningsregister

4.3

Säkerställer tystnadsplikt

Skollagen 29:14

Rutin för att
säkerställa tystnadsplikt

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

5.0

Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket)

5.1

Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för

Tillsyn enskild

verksamhetsbesök)

barnomsorg – regler
Orust kommun

5.2

Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn

Tillsyn enskild
barnomsorg – regler
Orust kommun

Tillsynspunkter för tillsynsbesök

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna
(Ja/anmärkning)
5.3

Uppföljningsfrågor från inskickad

Tillsyn enskild

dokumentation

barnomsorg – regler
Orust kommun

5.4

Stickprov enligt planering

Tillsyn enskild
barnomsorg – regler
Orust kommun

Beslut
Kryssa i en ruta
Bedömning i överensstämmelse med författningarna

Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12)

Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________
Motivering till beslut

2021-01-22

Dnr KS/2020:1079 - 600

Underskrift
Kryssa i en ruta
Beslut fattas enligt delegation __________
Befattning

Underskrift

Protokoll skrivs under enligt delegation________ Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd.
Namnförtydligande

Underlag för samtal med personal i enskild barnomsorg och fristående
grundskola
Utövande av tillsyn/insyn i enskild barnomsorg och fristående grundskola ska
ske regelbundet. Detta sker genom besök av utskottet för Lärande och lärandekontoret samt genom denna skriftliga redovisning. Redovisningen ska lämnas
i samband med besöket och bildar underlag för samtalet.
Besöksdatum

Representant/er för personalen

Förskolans/Skolans namn:

Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?

