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Tillsyn  av  fristående  förskolan  Smulan

Jönköpings  kornrnun  har  genomfört  tillsyn  av den fristående  förskolan
Srnulan.  Tillsynen  har  på gnund  av rådande  pandemi  genomförts  digitalt,
och  baseras  därför  på intervjuer  och  granskning  av förskolans  dokument.
Syftet  med  Jönköpings  kornrnuns  tillsyn  är att säkerställa  att  kraven  i
skollagen  efterlevs.  Tillsynen  fokuserar  på sådana  faktorer  som har
betydelse  för  en god  utvecklings-  och  lärandemiljö.  Tillsynen  avser  inte  att
ge en heltäckande  beskrivning  av utbildningen  utan  är en bedörni'ffng  av i
vilken  utsträckning  utbildnirigen  vid  den aktuella  tillsynen  motsvarar  de
krav  som  sfölls  utifrån  skollag,  läroplan  och  övriga  författningar  som rör
skolväsendet inom de granskade delarna. Bedömningen har giorts ritifrån i
vilken  utsträckning  utbildningen  avviker  ifrån  de krav  och förväntningar
som  uttiycks  i skollagen,  läroplanen  och  övriga  författningar.  Granskningen
utgår  även  från  tidigare  tillsynsbeslut.

Tillsynen  fokuseras  på tre granskningsområden:
- Allmänna  förutsättningar

- Styrning  och  ledning

- Mål  och  riktlinjer  -  ritveckling  och lärande

Tillsynsbesöket  genomfördes  2021-05-18.

Fakta  om  Smulans  förskola
Förskola  startade  år 1991 i Kaxholmens  Missionskyrkas  lokaler  och regi.
Huvudman  för  förskolan  är Skärstad  Equmeniaförsamling,  Srnulans
förskola,  ideell  'förening  (826000-3580).

Förskolan  har  tillstånd  för  32 barn,  vid  tillsynen  är 41 barn  inskrivna.
Ansökan  om utökning  av antalet  platser  har  inkomrnit,  i väntan  på beslut
finns  ett tillfälligt  tillstånd  för  utökning.  7,06  ansföllda  arbetar  i
barngibpperna  varav  75%  har  förskol1ärarlegitimation.  Antalet  barn  per
anställd  är 5,8. Förskolan  har  tre avdelningar  som  är åldersindelade,  morgon
och eftermiddag  arbetar  avdelningarna  tillsarnmans.

Helhetsbedömning
Utbildningen  på Smulans  förskola  utgår  från  Läroplanen  för  förskolan,  Lpfö
18, vilken  har  arbetats  med  för  att implementera  hos förskolepersonalen.

Vid  tillsynen  beskriver  förskollärarna  att förskolan  erbjuder  en trygg,  öppen,
innehållsrik  och  inbjudande  miljö.  Material  firms  tillgängligt  för  barnen  så
att det  kan användas  för  att stödja  och  utmana  barnen  i deras  lärande  och
utveckling.  Förskolan  har  en väl avvägd  dagsrytm  med  både vila  och
aktiviteter  som  är anpassade  efter  barnens  behov  och  vistelsetid.
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På förskolan  förekommer  regelbundet  konfessionella  inslag  så som
bordsbön,  bibelberättelser,  kristna  sånger  och kristna  högtider
uppmärksammas.  De konfessionella  inslag  som  finns  på förskolan  är
dokumenterade  och  kommunicerade  med  vårdnadshavare  som ger sitt
medgivande  skriftligt.  Barnens  delaktighet  i bordsbön  är frivillig  men

alternativ  för  de barn  som  inte  önskar  delta  i öwiga  aktiviteter  bör  beaktas.
På enheten  finns  en samsyn  kring  vad de konfessionella  inslagen  iru'iebär
och  det bör  finnas  en pågående  diskussion  på enheten  kring  vad  som  är
undervisning  respektive  utbildning  i förhållande  till  de konfessionella
inslagen  för  att säkerställa  att undervisningen  blir  saklig  och  allsidig  utifrån
läroplan  och  skollag.

Enhetens  systematiska  kvalitetsarbete  sker  genom  veckoreflektioner  i
arbetslagen  och  avstämning  ritifrån  ett Lotusdiagram.  Förskolans
systematiska  kvalitetsarbete  utgör  en del av den dagliga  praktiken.  Det  finns
struktur,  form  och  innehåll  för  att utvärdera,  upprätthålla  och  ritveckla
förskolans  kvalitet  både på etföetsnivä  och  huvudmannanivå.  Huvudman
och  enheten  har  därmed  en ledningsorganisation  som  stödjer  det
systematiska  kvalitetsarbetet.  Dock  beskrivs  i de olika  kva1itetsrapporterna
främst  förskolans  aktiviteter  och  görande.  I förskolepersonalens
utvärderingar  från  arbetet  i avdelningama  ses några  reflektioner  kring  hur
undervisning  och  utbildning  påverkat  måluppfyllelsen.  Som  ett
utvecklingsområde  rekomrnenderar  tillsynen  att än mer  analysera
utvärderingarnas  resultat  för  att peka  ut väsentliga  utvecklingsornråden  både
på avdelnings,  rektors  och  huvudmannanivå.

Vid  tillsynen  framgick  de gt'under  som  huvudmannen  har  tillämpat  som
urval för mottagande i förskolan enligt fö5ande: syskonförtur, kötid,
bamgnippens  storlek  och  ålder.  Förtur  för  barn  då hänsyn  tas till
barngnippens  storlek  och  ålder,  kan  innebära  en risk  att förskolan  inte  är
öppen för alla bam. Av skollagen 8 kap. 18 F3 framgår att varje fristående
förskola  ska vara  öppen  för  alla  barn  som  ska erbjudas  förskola  enligt  8 kap.
4-7 gg. I de fall  förskoleerföeten  inte  har  plats  för  alla  sökande,  ska urval
göras  utifrån  de grunder  som  den  komrnun  där förskoleerföeten  är belägen
godkänner (Skollagen 8 kap. 19 5). Enligt förarbetena till skollagen, som är
vägledande  för  skollagen,  är praxis  för  urvalsgninder  som  är godtagbara
bland  annat  syskonförtur,  geografisk  närhet  och anrnälningsdatum.  Urval
ritifrån  att ett barn  har  rätt  ålder  kan  härledas  till  skollagens  skrivning  om
barngnippemas storlek och sarnmansättning (8 kap. 8 5), som är en allmän
bestärnmelse  och  kvalitetsfaktor  och  som  därmed  är oförenlig  som
urvalsgmnd.  Från  det barnunderlag  som  finns  utifrån  urvalet  ska förskolan

sätta ihop lämpliga barngnipper enligt regleringen i 8 kap. 8 F3 skollagen.
Gnind  för  urval  som  görs  utifrån  att barnet  har  en viss  ålder  strider  dessutom
mot  diskrimineringslagen  och  de gällande  diskrimineringsgninderna:  kön,
könsöverskridande  identitet  eller  uttryck,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller
annan  trosuppfattning,  funktionsnedsättning,  sexuell  läggning  eller  ålder.
Genom  urval  av viss  ålder  leder  det  till  indirekt  diskriminering  av de bam
som inte har den åldern.  Kommunen  avstår  från  ingripande  då
huvudmannen  redan  har vidtagit  åtgärder  för  rättelse  av överträdelse.  Urval
för  mottagande  till  förskolan  Smulan  är nu anrnälningsdatum  och
syskonförtur.
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Det  har  vid  tillsynen  inte  frarnkornmit  annat  än att tuivudmaniien  för
förskolan  Srnulan  ideell  förening,  uppfyller  författninganias  krav  inom  de
granskade  områdena.  Jönköpings  komrnun  avslutar  därmed  tillsynen  på
förskolan  Srnulan.

På Jönköpings  kommuns  vägnar

Göran  Isberg

Utbildningsdire  ör

Marita  Davidsson
Utvecklingsstt"ateg


