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Kvalitetsarbetet inom förskole- och fritidshemsverksamheten 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun har vi granskat om 
utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskole- 
och fritidsverksamheten samt om den interna kontrollen är tillräcklig. I granskningen 
har vi biträtts av sakkunniga från PwC.  

Utifrån den analys av dokument och de intervjuer som genomförts är vår 
sammantagna bedömning att utbildningsnämnden inte till fullo säkerställer ett 
ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskole- och fritidsverksamheten samt att den 
interna kontrollen inte är fullt tillräcklig. Bedömningen baserar sig på följande 
iakttagelser: 

 Det finns rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskolorna och 
fritidshemmen, dock visar granskningen att inte alla granskade enheter 
tillämpar rutinerna på ett ändamålsenligt sätt. Det finns ett utvecklingsbehov 
avseende analys och åtgärdsbeskrivning samt ett behov av att tydliggöra 
respektive verksamhets kvalitetsarbete och måluppfyllelse. I sammanhanget 
ser vi även att det finns behov av att säkerställa förutsättningarna för ett 
kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheterna med avseende på 
planering och reflektion.  

 Inom förskolan finns svårigheter att upprätthålla en god kvalitativ pedagogisk 
verksamhet och att leva upp till krav på dokumentation vid avdelningar med 
högt barnantal (inkl halvtidsbarn). Granskningen visar även att det finns 
signaler om svårigheter att på ett bra sätt klara av att tillgodose barn i behov 
av särskilt stöd och samtidigt övriga barn, både ifråga om bemanning och 
ifråga om anpassning av lokaler.  

 Inom fritidshemsverksamheten finns risk för att minskad personaltäthet 
utanför skoltid försämrar förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk 
verksamhet med god kvalitet. I sammanhanget noterar vi även att 
fritidshemsverksamheten upplever att de inte har fått tillräckligt med utrymme 
att tolka sitt uppdrag utifrån ny skollag och läroplan, samt att mer kunskap 
skulle behövas om läroplanen i sin helhet för att komplettera skolan i högre 
utsträckning.  
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 Vad gäller fritidshemmen visar granskningen vidare att det sällan förekommer 
resursförstärkningar för barn i behov av stöd annat än om det rör sig om 
omfattande behov relaterade till fysiska funktionshinder. Detta får till följd att 
det blir svårt för pedagogerna att upprätthålla kvaliteten i verksamheten för 
hela gruppen. Granskningen signalerar även att det finns verksamhet där 
lokalutnyttjandet bör utvecklas för att även fritidshemmet ska kunna erbjuda 
en miljö som stimulerar elevens utveckling och lärande. 

 Nämnden har till vissa delar en strukturerad och ändamålsenlig styrning av 
förskole- samt fritidshemsverksamheten. Nämnden styr genom mål 
(förskolan), serviceförklaring (grundskola inkl fritidshem) riktlinjer och 
interna planeringsförutsättningar (resursfördelning) samt särskilda beslut. 
Uppföljning sker i samband med årlig kvalitetsredovisning, delårsrapport och 
årsredovisning samt särskild rapportering inom förskolan avseende inrättade 
platser i förhållande till nyttjade platser.  

 Det finns ett behov av att utveckla kvalitetsredovisningen till att i större 
utsträckning fokusera på analys och behov av åtgärder kopplat till de 
nationella målen. Vi saknar även en analys av gruppstorlekarnas/-
sammansättningarnas betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet, 
om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta, 
samt en analys av hur modersmålsverksamheten fungerar inom förskolan. 
Detta för att nämnden i sin tur ska få en tydlig bild av verksamhetens kvalitet 
samt hur kommunen som huvudman lever upp till nationella riktlinjer och 
vilka eventuella åtgärder som krävs från nämndens sida. 

För det fortsatta utvecklingsarbetet av förskole- och fritidshemsverksamheterna 
rekommenderar vi nämnden att: 

 säkerställa ett ändamålsenligt kvalitetsarbete och redovisning av detta i 
verksamheterna 

 säkerställa att nämnden fördelar resurser på ett sådant sätt att hänsyn tas till 
att olika verksamheter kan behöva olika mycket resurser för att genomföra sitt 
uppdrag 

 tillse att rapportering sker avseende analys och behov av åtgärder kopplat till 
de nationella målen, gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i 
förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i 
behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta. Vad gäller 
förskoleverksamheten bör även en analys inkluderas av hur 
modersmålsverksamheten fungerar 

 i övrigt beakta resultatet av granskningen 
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Vi har även noterat att nämndspresidiet och förvaltningschefen genomför 
verksamhetsbesök under året, men inte sett att det sker någon återrapportering till 
nämnden. Vi ser därför att nämndens ansvarstagande kan utvecklas ytterligare genom 
att nämndspresidiets och förvaltningschefens besök vid verksamheterna på ett 
strukturerat sätt återrapporteras till nämnden i sin helhet. 

Slutligen har vi även noterat att uppgifterna i kvalitetsredovisningen skiljer sig från 
de uppgifter som återfinns i den offentliga statistiken. Vid uppföljning och 
utvärdering kan därmed osäkerhet uppstå avseende vilken bild som är mest 
rättvisande.  

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. 
Yttrande från utbildningsnämnden önskas senast 1 februari 2013.  

 

För revisorerna i Bodens kommun 

 

 

Stellan Lundberg   Britt-Inger Olsson 
Ordförande   Förtroendevald revisor  
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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

På uppdrag av Boden kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat om 
utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskole- 
och fritidsverksamheten samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden inte till fullo 
säkerställer ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskole- och 
fritidsverksamheten samt att den interna kontrollen inte är fullt tillräcklig. Nedan, 
under respektive för granskningen styrande kontrollmål, redovisas grunden för vår 
sammanfattande bedömning: 

Förskoleverksamheten 

 Det finns system och rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med 
avseende på planering, uppföljning och utvärdering samt åtgärder  

Vår bedömning är att det finns rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom 
förskolorna, dock visar granskningen att inte alla granskade enheter tillämpar 
rutinerna på ett ändamålsenligt sätt. Det finns ett utvecklingsbehov avseende analys 
och åtgärdsbeskrivning samt ett behov av att tydliggöra respektive förskolas 
kvalitetsarbete och måluppfyllelse. I sammanhanget ser vi även att det finns behov 
av att säkerställa förutsättningarna för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom 
förskolan med avseende på planering och reflektion. Vid en av förskolorna har 
pedagogerna endast haft arbetslagsplanering ca 2 ggr per termin vilket gör att 
förutsättningarna för ett kvalitetsarbete är starkt begränsat. Denna förskola skall 
visserligen stängas, men under tiden fram till dess ser vi det som väsentligt att 
nämnden säkerställer kvaliteten för de barn som finns i verksamheten. 

 Verksamheten uppfyller kravet på pedagogiskt verksamhet i enlighet med 
läroplan och allmänna råd 

Vad gäller den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrande riktlinjer 
bedömer vi att den till vissa delar uppfyller dessa krav. Arbetet bedrivs utifrån 
läroplanen, dock finns risk för att förutsättningarna för ett ändamålsenligt arbete 
saknas vid den förskola som skall stänga. Vidare visar granskningen att det finns 
svårigheter att upprätthålla en god kvalitativ pedagogisk verksamhet och att leva 
upp till krav på dokumentation vid avdelningar med högt barnantal (inkl 
halvtidsbarn). Granskningen visar även att det finns signaler om svårigheter att på 
ett bra sätt klara av att tillgodose barn i behov av särskilt stöd och samtidigt övriga 
barn, både ifråga om bemanning och ifråga om anpassning av lokaler. Sammantaget 
antyder detta att resursfördelningen kan behöva ses över för att tillse att nämnden 
har ett system som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser 
för att genomföra sitt uppdrag. 
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 Nämnden har en strukturerad och ändamålsenlig uppföljning och styrning 
verksamheten  

Vi bedömer att nämnden till vissa delar har en strukturerad och ändamålsenlig 
styrning av förskoleverksamheten. Nämnden styr genom mål, riktlinjer och interna 
planeringsförutsättningar (resursfördelning) samt särskilda beslut. Uppföljning 
sker i samband med årlig kvalitetsredovisning, delårsrapport och årsredovisning 
samt särskild rapportering avseende inrättade platser i förhållande till nyttjade 
platser.  

Samtidigt ser vi ett behov av att utveckla kvalitetsredovisningen till att i större 
utsträckning fokusera på analys och behov av åtgärder kopplat till de nationella 
målen. Vi saknar även en analys av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas 
betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet, om resurserna till barn i 
behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta, samt en analys av hur 
modersmålsverksamheten fungerar. Detta för att nämnden i sin tur ska få en tydlig 
bild av verksamhetens kvalitet samt hur kommunen som huvudman lever upp till 
nationella riktlinjer och vilka eventuella åtgärder som krävs från nämndens sida. 

Fritidshemsverksamheten 

 Det finns system och rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med 
avseende på planering, uppföljning och utvärdering samt åtgärder  

Vår bedömning är att det finns rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom 
fritidshemmen. Granskningen visar dock, i likhet med vad gäller förskolan, att inte 
alla granskade enheter tillämpar rutinerna på ett ändamålsenligt sätt. Vi ser ett 
behov av att redovisningen av fritidshemsverksamheterna utvecklas och på ett 
tydligare sätt presenterar resultat, analys och åtgärder i förhållande till de 
nationella målen. Vi ser även att förutsättningarna för pedagogerna att planera 
verksamheten skiljer sig mellan enheterna, vilket i viss utsträckning kan få 
konsekvenser för möjligheten att bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 Verksamheten uppfyller kravet på pedagogiskt verksamhet i enlighet med 
läroplan och allmänna råd 

Vad gäller den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrande riktlinjer 
bedömer vi att den till vissa delar uppfyller dessa krav. Arbetet bedrivs utifrån 
läroplanen, men risk finns för att minskad personaltäthet utanför skoltid försämrar 
förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet med god kvalitet. I 
sammanhanget noterar vi även att fritidshemsverksamheten upplever att de inte 
har fått tillräckligt med utrymme att tolka sitt uppdrag utifrån ny skollag och 
läroplan, samt att mer kunskap skulle behövas om läroplanen i sin helhet för att 
komplettera skolan i högre utsträckning.  

Granskningen visar även att det sällan förekommer resursförstärkningar för barn i 
behov av stöd annat än om det rör sig om omfattande behov relaterade till fysiska 
funktionshinder. Detta får till följd att det blir svårt för pedagogerna att 
upprätthålla kvaliteten i verksamheten för hela gruppen. I likhet med bedömningen 
avseende förskoleverksamheten finns därmed även här signaler om att 
resursfördelningen kan behöva ses över. Detta för att tillse att nämnden har ett 
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system som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser för att 
genomföra sitt uppdrag. 

Förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande, och pedagogernas 
möjlighet att arbeta utifrån sitt uppdrag, påverkas även av vilka lokaler 
verksamheten nyttjar samt hur lokalerna används. Granskningen signalerar att det 
finns verksamhet där lokalutnyttjandet bör utvecklas för att även fritidshemmet ska 
kunna erbjuda en miljö som stimulerar elevens utveckling och lärande. 

 Nämnden har en strukturerad och ändamålsenlig uppföljning och styrning 
av verksamheten  

Vi bedömer att nämnden till vissa delar har en strukturerad och ändamålsenlig 
styrning av fritidshemsverksamheten. Nämnden har inga särskilda mål för 
fritidshemsverksamheten men styr genom en serviceförklaring, riktlinjer och 
interna planeringsförutsättningar (resursfördelning) samt särskilda beslut. 
Uppföljning sker i samband med årlig kvalitetsredovisning, delårsrapport och 
årsredovisning.  

I likhet med vad gäller förskolan ser vi även här ett behov av att utveckla 
kvalitetsredovisningen till att i större utsträckning fokusera på analys och behov av 
åtgärder kopplat till de nationella målen. Vi saknar även en analys av 
gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god 
pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är 
tillräckliga och relevanta. Som tidigare nämnts kan nämnden genom detta i sin tur 
få en tydligare bild av verksamhetens kvalitet, hur kommunen som huvudman lever 
upp till nationella riktlinjer samt vilka eventuella åtgärder som krävs.  

Rekommendationer 

För det fortsatta utvecklingsarbetet av förskole- och fritidshemsverksamheterna 
rekommenderar vi nämnden att: 

 säkerställa ett ändamålsenligt kvalitetsarbete och redovisning av detta i 
verksamheterna 

 säkerställa att nämnden fördelar resurser på ett sådant sätt att hänsyn tas 
till att olika verksamheter kan behöva olika mycket resurser för att 
genomföra sitt uppdrag 

 tillse att rapportering sker avseende analys och behov av åtgärder kopplat 
till de nationella målen, gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse 
i förhållande till god pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i 
behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta. Vad gäller 
förskoleverksamheten bör även en analys inkluderas av hur 
modersmålsverksamheten fungerar 

 i övrigt beakta resultatet av granskningen 

Vi har även noterat att nämndspresidiet och förvaltningschefen genomför 
verksamhetsbesök under året, men inte sett att det sker någon återrapportering till 
nämnden. Vi ser därför att nämndens ansvarstagande kan utvecklas ytterligare 
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genom att nämndspresidiets och förvaltningschefens besök vid verksamheterna på 
ett strukturerat sätt återrapporteras till nämnden i sin helhet. 

Slutligen har vi även noterat att uppgifterna i kvalitetsredovisningen skiljer sig från 
de uppgifter som återfinns i den offentliga statistiken. Vid uppföljning och 
utvärdering kan därmed osäkerhet uppstå avseende vilken bild som är mest 
rättvisande.  
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2. Inledning 
Den nya skollagen poängterar att förskolan ska stimulera barns utveckling och 
lärande samt ge en trygg omsorg. Vidare betonas att barngrupperna ska ha en 
lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god 
miljö. Från nationell nivå skärps kraven på pedagogisk verksamhet och 
måluppfyllelse och fr o m 1 juli 2011 gäller en reviderad läroplan för förskolan. 
Därutöver finns av Skolverket utfärdade allmänna råd för förskoleverksamhet vilka 
är rekommendationer som bör följas såvida verksamheten inte kan visa att man 
handlar på annat sätt som motsvarar kraven på verksamheten. 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som skall erbjudas till 
och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Uppgiften är att komplettera 
skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 
Fritidshemmet styrs av skollagen och ska dessutom så långt som möjligt tillämpa 
den läroplan som gäller för förskoleklassen och det obligatoriska skolväsendet. Vad 
gäller fritidshemsverksamheten betonas även här att barngrupperna ska ha en 
lämplig sammansättning och storlek. Därutöver finns av Skolverket utfärdade 
allmänna råd för fritidshemsverksamhet vilka är rekommendationer som bör följas 
såvida verksamheten inte kan visa att man handlar på annat sätt som motsvarar 
kraven på verksamheten. 

Den nya skollagen kräver inte skolplan, arbetsplan eller kvalitetsredovisning, dock 
finns krav på ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmanna- och enhetsnivå. 
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär kartläggning och analys av verksamheten 
samt åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden. Ett sådant arbete utgör 
dels ett viktigt styrinstrument för ovan nämnda verksamheters pedagogiska 
uppdrag dels ett viktigt beslutsunderlag både på enhets- och huvudmannanivå. 

2.1. Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer ett 
ändamålsenligt kvalitetsarbete inom förskole- och fritidsverksamheten samt om 
den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Det finns system och rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete med 
avseende på planering, uppföljning och utvärdering samt åtgärder rörande 
förskole- och fritidsverksamheten  

 Förskole- och fritidsverksamheten uppfyller kravet på pedagogiskt 
verksamhet i enlighet med läroplan och allmänna råd 

 Nämnden har en strukturerad och ändamålsenlig uppföljning och styrning 
av förskole- och fritidsverksamheten  

Granskningen har tillkommit ur revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. 
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2.2. Metod, material och avgränsning 
Granskningen har varit avgränsad till tre förskolor samt tre fritidshem; 
Bodsvedjans, Örtavallens samt Rörvikens förskolor och Hedens, Björns och 
Fagernäs fritids.  

Genomförandet har bestått i granskning av kvalitetsredovisningar på enhets- och 
huvudmannanivå, styrande och stödjande dokument samt protokoll. Därutöver har 
intervjuer genomförts med förskolechefer/rektorer samt 
förskollärare/fritidspedagoger vid ovan nämnda enheter. Vidare har intervju 
genomförts med förvaltningschef, för- och grundskolechef, utvecklingsledare samt 
nämndens ordförande och vice ordförande. Totalt har 16 personer intervjuats.  

Intervjuer och dokumentgranskningen genomfördes under perioden maj-juni 2012. 
Rapporten har varit föremål för sakgranskning/faktakontroll bland de intervjuade. 
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3. Kvalitet inom förskola och 
fritidshem 

3.1. Förskoleverksamhet 
Enligt nya skollagen är förskolan en egen skolform och förskolans verksamhet 
kommer därför att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Det innebär 
att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt 
utbildning. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Olika 
studier visar att utvecklingen har gått mot att det blir allt större barngrupper och 
Skolverkets rekommendation är en gruppstorlek om 15 barn för att barnen ska 
utvecklas på ett optimalt sätt. 

År 2005 utfärdade Skolverket allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Allmänna råd 
är rekommendationer som bör följas såvida verksamheten inte kan visa att man 
handlar på annat sätt som motsvarar kraven på verksamheten.  

De allmänna råden baseras på bestämmelser som gamla skollagen (1985:1100) och 
Lpfö98 vilka inte längre är aktuella. Råden är dock till stora delar av sådan karaktär 
att de fortfarande kan tillämpas och vara vägledande för huvudmannen i 
kvalitetsarbetet. Skolverket kommer att besluta om nya allmänna råd om kvalitet i 
förskolan, dock finns inte ännu någon tidsplan för det arbetet enligt deras hemsida. 

3.1.1. Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan 
De allmänna råden syftar till att förtydliga verksamheten utifrån nationella krav och 
mål samt ge stöd för bedömning och utveckling av förskolans kvalitet ur 
likvärdighetssynpunkt. 

Av de allmänna råden framgår att kommunen bör ha system för resursfördelning 
som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser för att 
genomföra sitt uppdrag. Vidare bör kommunen  

 redovisa hur personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning har 
anpassats till behoven i olika förskolor. 

 genomföra konsekvensutredningar innan beslut fattas som påverkar 
förskolors personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning. 
Utredningarna bör behandla både ekonomiska och pedagogiska 
konsekvenser. 

 återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten 
samt barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till 
möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med 
läroplanen. 
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Vad gäller barn i behov av särskilt stöd bör kommunen enligt de allmänna råden 
använda ett synsätt som innebär att stödbehovet relateras till den miljö barnet 
vistas i. Vidare bör kommunen sträva efter att behovet av särskilt stöd tillgodoses i 
den ordinarie verksamheten och att personalen har tillräcklig kompetens för detta. 
Kommunen rekommenderas även en fortlöpande utvärdering av om resurserna till 
barn i behov av särskilt stöd är tillräckliga och om de insatser som gjorts varit 
relevanta.  

Därutöver nämns bl a vikten av att personalen aktivt arbetar med normer och 
värden, jämställdhet, barns delaktighet och inflytande integrerat i den pedagogiska 
verksamheten. Vidare att arbeta för att stödja barns modersmål och det svenska 
språket, bl a utifrån att kommunen bör verka för att förskolornas arbete präglas av 
ett interkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. 

3.1.2. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2012 
Juni 2012 presenterade skolinspektionen en granskningsrapport avseende 
förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget; Förskola, före skola – 
lärande och bärande (rapport 2012:7). Resultatet i granskningen bygger på 
underlag från 42 förskolor, varav 14 fristående förskolor, i totalt 14 olika kommuner 
över hela landet. Granskningen belyser förskolans arbete med det förtydligade 
pedagogiska uppdraget och hur förskolans personal arbetar för att stimulera och 
utmana barnens utveckling och lärande i den dagliga verksamheten, efter 
förändringarna i läroplanen. Den belyser även hur arbetet med att implementera 
den förtydligade läroplanen i förskolans dagliga verksamhet har letts och 
genomförts, hur förskolechefen leder kvalitetsarbetet samt förskolans arbete med 
att dokumentera och följa upp barns utveckling och lärande som ett led i förskolans 
kvalitetsarbete. Skolinspektionen konstaterade fyra stora utvecklingsområden 
utifrån granskningsresultatet: 

 Ökat fokus på lärandeuppdraget behövs. 

 Personalens förhållningssätt, kunskap och medvetenhet i förhållande till 
uppdraget behöver utvecklas på många förskolor. 

 Kvalitetsarbetet behöver genomsyra arbetet i verksamhetens alla delar så 
det blir en naturlig del av det dagliga arbetet. 

 Förskolans ledarskap behöver lyftas och tydliggöras. 

Bland annat konstateras ett behov av att fördjupa sitt arbete med att förankra 
läroplanen i det dagliga pedagogiska arbetet samt att skapa tid för att gemensamt 
och kontinuerligt reflektera över den verksamhet som erbjudits barnen, i syfte att 
kunna förbättra sitt arbete med barns utveckling och lärande. På en majoritet av de 
granskade förskolorna identifierades också ett behov av att stärka personalens 
kunskaper om hur de kan arbeta med naturvetenskap, teknik och jämställdhet.  

Vidare lyfter rapporten fram att förskolechefen behöver se till att finnas som 
pedagogisk ledare även om arbetslagen är duktiga på att vara självstyrande, och 
kommunicera med medarbetarna kring mål och visioner för verksamheten. 
Förskolechefen behöver också leda arbetet med att forma en kultur som inspirerar 
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medarbetarna till delaktighet i utvecklingsarbetet samt skapa former för det 
systematiska kvalitetsarbetet, så att det kan bli en naturlig del av den dagliga 
praktiken såväl som ett verktyg för verksamhetsutveckling. 

3.2. Fritidshemsverksamhet 
Fritidshemmet omfattas enligt den nya skollagen av begreppen utbildning och 
undervisning. Verksamheten ska komplettera den obligatoriska skolverksamheten 
och huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och 
storlek samt att eleverna i övrigt erbjuds en god miljö. Utveckling och lärande ska 
stimuleras och meningsfull fritid och rekreation ska erbjudas. För fritidshems-
verksamheten gäller Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 avseende skolans värdegrund och uppdrag samt i tillämpliga delar 
övergripande mål och riktlinjer.  

År 2007 utfärdade Skolverket allmänna råd för kvalitet i fritidshem. Allmänna råd 
är rekommendationer som bör följas såvida verksamheten inte kan visa att man 
handlar på annat sätt som motsvarar kraven på verksamheten.  

De allmänna råden baseras på bestämmelser som gamla skollagen (1985:1100), 
Lpo94 och krav på kvalitetsredovisning vilka inte längre är gällande. Råden är dock 
till stora delar av sådan karaktär att de fortfarande kan tillämpas och vara 
vägledande för huvudmannen i kvalitetsarbetet. Skolverket kommer att besluta om 
nya allmänna råd om kvalitet i fritidshem, dock finns inte ännu någon tidsplan för 
det arbetet enligt deras hemsida. 

3.2.1. Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem 
De allmänna råden ger vägledning avseende förutsättningar för kvaliteten i 
verksamheten utifrån ledning/styrning, uppföljning/utvärdering, personaltäthet, 
kompetens och lokaler. Vidare ger de vägledning för själva arbetet i fritidshemmet. 
Bland annat framhålls att det är viktigt att kommunen  

 har system och rutiner för kontinuerlig planering, uppföljning och 
utvärdering av fritidshemsverksamheten samt för hur resultaten används för 
att förbättra kvaliteten 

 har en resursfördelning som tar hänsyn till att olika fritidshem kräver olika 
mycket resurser för att genomföra sitt uppdrag 

Det framhålls även att det är viktigt att ledningen för fritidshemmet ser till att det 
finns system och rutiner för att följa upp och utvärdera hur fritidshemmet arbetar i 
relation till skollagen och läroplanen. 

Kommunen bör vidare anpassa gruppstorlek, personaltäthet och gruppsamman-
sättning till barnens behov och säkerhet samt ta hänsyn till faktorer som bl a 
barnens ålder, behov av särskilt stöd, modersmål, upptagningsområdets sociala 
karaktär samt barnens ålder. 

För personalen lyfts bl a vikten av att utforma verksamheten så att fritidshemmet 
kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt samt att barnen erbjuds en 
meningsfull och stimulerande fritid med utgångspunkt i barnens behov och 
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intressen. Vidare framhålls vikten av att personalen aktivt arbetar för att integrera 
läroplanens normer och värden i det vardagliga arbetet. Därutöver lämnas råd med 
avseende på främjande av jämställdhet, barns delaktighet och inflytande, arbete för 
ett mångkulturellt fritidshem, barn i behov av särskilt stöd, samarbete mellan 
fritidshem och hem samt samarbete med andra verksamheter. 

3.2.2. Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010 
Under 2010 presenterade skolinspektionen en kvalitetsgranskning av 
fritidshemsverksamheterna i Sverige; Kvalitet i fritidshem (rapport 2010:3). 
Resultatet av rapporten grundade sig på granskningsbesök som gjorts i 77 
fritidshem fördelade över 17 kommuner. Granskningen initierades utifrån 
bakgrunden att det under flera år hade kommit uppgifter om brister i 
fritidshemmens kvalitet. Enligt rapporten förekom uppfattningen att 
fritidshemmen erbjuder barnpassning istället för pedagogisk verksamhet. 
Granskningen utgick från följande övergripande frågeställningar: 

 Har fritidshemmen en genomtänkt pedagogisk utgångspunkt? 

 Erbjuder fritidshemmen en meningsfull verksamhet? 

 Är omsorgen om barnen god? 

Rapporten lyfter fram sex punkter som de viktigaste resultaten i granskningen: 

 Fritidshemmen lever inte upp till sin fulla potential – huvuddelen av de 
granskade fritidshemmen skulle i högre grad kunna bidra till att stimulera 
barnens utveckling och lärande. 

 På vissa fritidshem är eftermiddagsverksamheten oplanerad och genomförs 
rutinmässigt. Personalen lägger ofta mycket kraft på tjänstgöringen i skolan 
och tenderar att släppa de pedagogiska ambitionerna för fritidshemmet. 
Grupper av de anställda uppfattar inte att fritidshemmet har ett 
lärandeuppdrag. 

 Barnens emotionella och intellektuella utveckling behöver mer stöd – 
personalen behöver erbjuda fler inslag som utmanar barnens tänkande i 
identitetsfrågor samt skapande uttryck såsom musik, dans eller drama. 

 Majoriteten av de granskade fritidshemmen anpassar verksamheten i för 
liten grad efter de barn som finns i barngrupperna – man utgår inte från att 
barn är olika med olika intressen, behov och erfarenheter. 

 Det är vanligt att barn och vårdnadshavare får signaler om att fritidshemmet 
framförallt är till för de yngre barnen, vilket förstärks genom att det finns få 
inslag som erbjuder ett innehåll som passar en äldre åldersgrupp. 

Relationerna mellan vuxna och barn tenderar att bli ytliga och flyktiga i de större 
barngrupperna, samt att säkerheten och tillsynen över barnen på vissa håll behöver 
ses över. På vissa fritidshem förekommer kränkningar och konflikter i hög grad 
samtidigt som det kan saknas ett genomtänkt förebyggande arbete anpassat för 
fritidshemsverksamheten. 
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4. Resultat 

4.1. Förskoleverksamheten 
4.1.1. System och rutiner för kvalitetsarbete 
Förvaltningen har tagit fram stödjande dokument för enheternas systematiska 
kvalitetsarbete. Av dokumentet Underlag till planeringsarbetet, vilket ska mynna 
ut i en kvalitetsredovisning 2011/2012, framgår att en bedömning och analys av 
verksamhetens måluppfyllelse i sin helhet ska presenteras tillsammans med 
grundfakta och förutsättningar för förskolans måluppfyllelse. Vidare ska resultat 
och måluppfyllelse i förhållande till förskolans läroplan presenteras, d v s utifrån 

 normer och värden (förskolans arbete med att utveckla barnens förståelse 
för samhällets demokratiska värderingar, människors lika värde, 
jämställdhet m m) 

 utveckling och lärande (förskolans arbete för att stimulera utveckling och 
lärande) 

 barns inflytande (barnens behov och intressen som grund för den 
pedagogiska verksamheten) 

 förskola och hem (förskolans samarbete med hem och vårdnadshavare) 

 samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (t ex former för 
att avrunda och avsluta förskoleperioden samt övergång till förskoleklass)  

Planeringsunderlaget vägleder enheterna att ta ställning till verksamhetsmål, 
beskriva metoder för att uppnå målen, analysera och bedöma måluppfyllelse samt 
redogöra för utvecklingsområden och förbättringsåtgärder för nästa 
planeringsperiod. Därutöver nämns att likabehandlingsplanen ska följas upp i 
samband med kvalitetsredovisningen. Noteras kan att skrivningen i dokumentet 
avseende uppföljningen av likabehandlingsplanen kopplas till förordningen om 
kvalitetsredovisning vilken inte längre är gällande.  

Vidare har förvaltningen tagit fram ett ”årshjul” till stöd för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i läroplanens delar ges förslag till en tidsplan 
för uppföljning av arbetet fördelat över året. Bland annat ges förslag på s k BRUK-
indikatorer som kan användas för denna uppföljning (BRUK är ett av Skolverket 
godkänt verktyg för självskattning av kvaliteten i förhållande till läroplanen och 
dess innehåll).  

Som nämnts ovan syftar dokumenten till att stödja verksamheterna i 
kvalitetsredovisningsarbetet för läsåret 2011/2012. Hittills har modellen i stort inte 
förändrats i o m att kravet på kvalitetsredovisning enligt förordningen försvunnit. 
Eftersom kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete uppfylls med nuvarande modell 
ser förvaltningen hellre att tid ges till utveckling av ett hållbart kvalitetsarbete än att 
genomföra förändringar på kort sikt.  
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4.1.1.1. Kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete på enhetsnivå 
I samband med granskningen har vi tagit del av förskoleområdenas 
kvalitetsredovisningar för läsåret 2010/2011. Dessa redogör i varierad utsträckning 
för hur förskolorna arbetar för att uppfylla läroplanen. En kvalitetsredovisning 
beskriver genomgående, för respektive förskola inom förskoleområdet, mål 
kopplade till läroplanens delar, vilka aktiviteter som genomförts, vilka resultat som 
iakttagits samt vilka åtgärder som skall vidtas till nästa period. En annan 
kvalitetsredovisning redogör för mål, dock utan att i större utsträckning beskriva 
arbetet i målens riktning eller analys/bedömning och behov av åtgärder. 
Redovisningen ger heller ingen bild av kvalitetsarbetet på respektive förskola inom 
förskoleområdet.  

Beroende på vilka krav förvaltningen kommer att ställa på följsamhet till, eller i 
vilken mån verksamheterna kommer att använda sig av, det nya stödjande 
dokumentet ”Underlag till planeringsarbetet” ser vi dock att det finns 
förutsättningar för en utveckling av verksamheternas redogörelse i förhållande till 
läroplanen. 

Ett utvecklingsarbete pågår också på enhetsnivå enligt de intervjuade. Under våren 
har det inom centrala förskoleområdet (Bodsvedjan, Björkdungen, Junibacken och 
Kyrkkläppen) diskuterats möjligheten att organisera utvecklings-/kvalitetsgrupper 
med representanter från varje förskola som ska träffas en gång i månaden. Syftet är 
att skapa ett utvecklingsforum vad gäller kvalitetsfrågor, arbetslagsfrågor, rutiner 
och likvärdighet mellan förskolorna. Förhoppningen är att denna modell ska kunna 
sättas ingång hösten 2012.  

Av intervjuerna framgår också att förutsättningarna för att bedriva ett 
kvalitetsarbete med utgångspunkt i reflektion inte är de bästa. På två av de tre 
granskade förskolorna kan förskollärarna ta ut sin planeringstid varje vecka, enskilt 
och med arbetslaget. Reflektionstid saknas dock enligt de intervjuade för att på ett 
kvalitativt sätt planera verksamheten med utgångspunkt i analys av verksamheten i 
förhållande till läroplan och målsättningar.  

Vid en av förskolorna är möjligheten till planeringstid starkt begränsad med 
anledning av att det är en förskola med endast en avdelning och att det därför inte 
går att frigöra personalen från barngruppen i tillräcklig utsträckning. Enligt 
intervjuerna har tid för planering med arbetslaget endast uppgått till ca 2 gånger 
per termin. På denna förskola har det därför saknats förutsättningar för att på ett 
bra sätt planera, analysera och utvärdera verksamheten. Nämnas bör att denna 
förskola kommer att stängas senast hösten 2013.  
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4.1.2. Den pedagogiska verksamheten 
4.1.2.1. Personal, barngrupper och resursfördelning 
Inledningsvis kan det konstateras att Bodens kommun enligt intervjuer och 
offentliga databaser har en hög andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 
i förskolan. Av nedanstående tabell framgår att det skett en stadig utveckling mot en 
högre andel senaste fyra åren samt att kommunen ligger högt i jämförelse med länet 
och riket; 82,8 % att jämföra med länets 64,6 % och rikets 57,5 % år 2011. 

Andel årsarbetare i förskolan med ped. högskoleexamen (%) 2008 2009 2010 2011 

Boden 55,4 65,9 76,5 82,8 

Norrbottens län 59,9 61,7 63,0 64,6 

Riket 55,6 56,8 57,8 57,5 

Källa: SKL/Kolada 20120531     

 

Eftersom Boden är en flyktingmottagande kommun förekommer på vissa håll ett 
stort antal olika språk bland barn och vårdnadshavare samtidigt som de inte har 
hunnit lära sig svenska och i flera fall inte heller talar engelska. Vid en av 
förskolorna talas 15 olika språk enligt de intervjuade, och därför vore det önskvärt 
med utbildade förskollärare med olika språk. Förskolorna får dock ofta praktikanter 
med utländsk härkomst vilka kan vara ett stöd i kommunikationen med barn och 
vårdnadshavare. Vid behov kan även telefontolk användas i samtal med 
vårdnadshavare.  

De intervjuade uttrycker att även om det tar extra tid av förskolan att arbeta med 
dessa kontakter så är det väldigt givande – oftast lyckas man hitta former för att 
kommunicera med vårdnadshavarna trots att man inte talar varandras språk, och 
barnen har en tendens att snabbt lära sig tillräcklig svenska för att klara 
kommunikationen med förskollärarna. Det vore dock önskvärt enligt de intervjuade 
att barnen inte koncentrerades till vissa förskolor eftersom det leder till en 
segregering i kommunen och att flera barn ”kommer och går” i dessa förskolor i o m 
att det handlar om asylsökande familjer. Nämnas bör att nämnden enligt intervju 
givit förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en förberedande förskola 
för asylsökande och nysvenska barn. 

Personaltätheten i kommunen är något lägre i jämförelse med länet och riket. Av 
nedanstående tabell framgår att det år 2011 var 5,6 inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan. Motsvarande uppgift för länet och riket var 5,0 respektive 5,4.  

Antal inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola 2008 2009 2010 2011 

Boden 4,8 5,3 4,9 5,6 

Norrbottens län 4,9 5,1 5,0 5,0 

Riket 5,3 5,4 5,5 5,4 

Källa: SKL/Kolada 20120531         

 

Riktlinjerna för resursfördelning, Interna planeringsförutsättningar – IPF 2012, 
vilka antagits av nämnden i november 2011, anger personalplaneringen ska utgå 
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från nyckeltalet 3 årsarbetare per avdelning och att avdelningarna i genomsnitt ska 
hålla 16 platser. Detta är dock planeringstal vilket innebär att förskolechefen själv 
avgör hur resurserna ska fördelas utifrån den tilldelning man fått för det totala 
antalet barn på förskolan.  

Totalt sett ligger kommunen nära inriktningen mot 16 platser per avdelning och 
därmed även planeringstalet 3 årsarbetare per avdelning. Av nedanstående tabell 
framgår att gruppstorleken under 2011 i genomsnitt uppgick till 16,8 barn per 
avdelning. 

Barngrupp, antal barn per avdelning 2008 2009 2010 2011 

Boden 15,9 16,5 16,4 16,8 

Norrbottens län 16 16,2 16,2 16,5 

Riket totalt 16,9 16,8 16,9 16,8 

Källa: Skolverket 20120531     

 

Det faktiska barnantalet kan dock variera mellan avdelningar och förskolor 
eftersom de nyckeltalsnivåer nämnden har fastställt gäller det totala genomsnittet i 
kommunen. Vanligt är att förskolor med åldersindelade avdelningar försöker ha 
mindre barngrupper i de lägre åldrarna och därmed blir det fler barn på 
avdelningarna för de äldre barnen. I sammanhanget bör det nämnas att 
förvaltningen enligt de intervjuade har fått i uppdrag att utreda pedagogiska och 
ekonomiska konsekvenser av att utöka nyckeltalet 16 platser i genomsnitt per 
avdelning till 17 platser. 

Barngruppens storlek påverkas även av att barn till arbetssökande och 
föräldralediga vårdnadshavare, vilka har rätt till förskoleplats 15 tim/vecka, räknas 
som halvtidsbarn. Resurstilldelningen för dessa barn blir därmed halverad, vilket 
innebär att det krävs två halvtidsbarn för att fylla en plats och få resurser 
motsvarande ett barn. Antalet halvtidsbarn varierar över tid men gör det svårt att 
klara en god pedagogisk verksamhet om det handlar om många halvtidsbarn per 
förskola. Av intervjuerna framgår att man i en förskola haft så många som 10-15 
halvtidsbarn under en period vilken innebar att man var tvungen att hålla 30 
inskrivna barn för att klara budget. 

Vanligast är enligt intervjuerna att vistelsetiden för dessa barn förläggs till 5 tim/3 
dagar i veckan vilket betyder att det under dessa tider kan vara ett större antal barn 
i gruppen. Föräldrarna har rätt att välja om de vill förlägga vistelsetiden till 5 tim/3 
dagar i veckan eller 3 tim/5 dagar i veckan. Det är dock förskolechefen som beslutar 
om vilka dagar och tider som kan nyttjas. Av intervjuerna framgår följande 
avseende barngrupper i de förskolor vi träffat i denna granskning (inklusive 
halvtidsbarn): 

 1-avdelningsförskola med 18 barn. 

 4-avdelningsförskola. 23-24 barn på storbarnsavdelningarna, 15 barn på 
småbarnsavdelningarna. 

 2-avdelningsförskola. 19 barn på storbarnsavdelningen, 15 barn på 
småbarnsavdelningen. 
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För förskolans personal gäller samma krav avseende dokumentation kring barnen 
och utvecklingssamtal med föräldrarna oavsett halv- eller heltidsbarn, vilket 
sammantaget gör att arbetet med och kring halvtidsbarn motsvarar ett heltidsbarn 
enligt de intervjuade. I sammanhanget kan det även nämnas att eftersom de tre 
pedagogerna per avdelning ska turas om att öppna respektive stänga samt lösa av 
varandra för rast, dokumentation och planering är det endast under en begränsad 
tid av dagen som de är tre pedagoger i barngruppen. Av intervjuerna framgår att det 
vore önskvärt att halvtidsbarn räknades som heltidsbarn. Enligt de intervjuade har 
förvaltningen fått i uppgift att utreda konsekvenserna av att räkna arbetsökandes 
barn som heltidsbarn. 

Vidare kan det nämnas att vikariesituationen diskuterades vid intervjutillfällena. 
Boden använder sig av ett bemanningsföretag för att lösa situationen vid frånvaro 
av ordinarie personal. Enligt intervjuerna fungerar detta bra och 
bemanningsföretaget lyckas i stor utsträckning skapa en kontinuitet i vilka vikarier 
som tillsätts på respektive förskola. Uppfattningen bland de intervjuade är att det 
troligen är en dyrare lösning med bemanningsföretag, men att det i stället innebär 
en vinst i effektivitet. Förvaltningen har enligt de intervjuade fått i uppdrag att 
utreda innebörden av att gå tillbaka till att driva vikarieförsörjningen i egen regi. 

4.1.2.2. Särskilda behov  
Resursfördelningssystemet innebär att förskolorna själva får fördela de resurser 
som tilldelats för att möta behoven utifrån barngruppens sammansättning. Extra 
resurser för särskilda behov kan tilldelas för barn med omfattande fysiska 
funktionshinder. I övriga fall får förskolan arbeta själva med att anpassa 
verksamhet, miljö och arbetssätt.  

Enligt de intervjuade får förskolorna vid behov rådgivande stöd av elevhälsan för att 
anpassa verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. Exempel finns dock på 
avdelningar som har utåtagerande/hyperaktiva barn där det såväl för barnet självt 
som för övriga barn skulle vara motiverat med en extra pedagog enligt de 
intervjuade. Detta eftersom det krävs en extra resurs för att arbeta med barnets 
utveckling samt ha kontroll över och förebygga de situationer som kan uppstå kring 
ett barn med sådana symptom. 

Nämnas kan att det vid en förskola i kommunen finns en särskild avdelning för 
funktionshindrade med fyra förskollärare på tolv barn. Av dessa tolv platser är sex 
vikta för barn med stora koncentrationssvårigheter, talsvårigheter och 
hörselnedsättning.  

4.1.2.3. Ny skollag och reviderad läroplan 
Eftersom ny skollag och reviderad läroplan gäller för förskolan har visst fokus legat 
på detta det senaste året i samband med förskolechefsträffar och 
personalkonferenser. Varje år stänger förskolorna två dagar för utvecklingsarbete 
(PU-dagar). Förra året sattes det in två extra PU-dagar för att arbeta särskilt med 
den reviderade läroplanen och den nya skollagen. Därutöver har personalen i viss 
utsträckning även läst på kvällstid samt använt personalkonferenstid, vilket sker en 
gång i månaden, till att arbeta med läroplanen. Enligt de intervjuade kommer det 
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till hösten arbetas vidare med kompetensutveckling avseende planering, 
uppföljning och dokumentation. Vidare nämns att ett antal pedagoger har gått en 
särskild implementeringskurs vid Luleå tekniska universitet.  

4.1.2.4. Övrigt  
Enligt de intervjuade handlar det pedagogiska arbetet i förskolan till stor del om att 
väva in läroplanens delar såsom normer och värden i barnens vardag; att som 
pedagog använda sig av barnens funderingar och de situationer som uppstår i 
gruppen, ställa frågor och ge barnen tid att tänka och resonera kring detta. 
Uppfattningen bland de intervjuade är att man i stor utsträckning arbetar efter 
läroplanen men att det i första hand är dokumentationen som blir lidande i de 
större barngrupperna. Vid förskolan med en avdelning upplevs det dock som svårt 
att arbeta på ett bra sätt utifrån läroplanen eftersom det, som nämnts tidigare, inte 
finns tid till planering och reflektion.  

Generellt uttrycks att det skulle behövas mer tid för reflektion och uppföljning av 
läroplansinriktade arbeten samt att det vore önskvärt med någon form av 
pedagogisk handledning i verksamheterna för att utveckla det pedagogiska arbetet. 
Vidare uttrycks att det vore önskvärt med ökat utbyte mellan förskolor för att sprida 
exempel på arbetssätt och utbyta erfarenheter. Visst utbyte sker idag genom PU-
dagarna samt genom matematik- och genusnätverk där representanter från olika 
förskolor deltar. 

Vad gäller lokaler och utemiljö nämns att det föreligger renoveringsbehov i vissa 
förskolor. I sammanhanget nämns även att det tar lång tid att få hjälp med 
anpassning av innemiljön i de fall det krävs utifrån barns särskilda behov, samt att 
det förekommit problem med att få hjälp med enklare åtgärder såsom uppsättning 
av hyllor. Avseende utemiljö har förskolan med en avdelning inga staket och ligger 
mitt i ett bostadsområde vilket gjort att man styr utevistelsen till områden utanför 
gården. Utemiljön på de andra förskolorna i granskningen är stora, dock finns stora 
mängder sand på en av platserna vilket gör att det dammar mycket på gården. En av 
förskolorna önskar egna gungor på gården eftersom de idag delas med skolan.  

Av resursfördelningsmodellen framgår att undervisningsresurser och läromedel för 
modersmålsundervisning tilldelas som ett tilläggsbelopp. Modersmålsundervisning 
kan erbjudas i förskolan, dock krävs enligt de intervjuade ett visst antal barn för att 
det ska gå ihop ekonomiskt vilket innebär att barnen i vissa fall får skjuts till annan 
förskola för att ta del av undervisningen.  

4.1.3. Nämndens styrning och uppföljning 
Nämndens styrning sker främst genom verksamhets- och skolplan, vilken 
innehåller verksamhetsidé och målsättningar inom de pedagogiska 
verksamheterna, samt genom fastställande av interna planeringsförutsättningar 
(resursfördelning). Målsättningarna i verksamhetsplanen ska huvudsakligen 
återrapporteras i verksamhetsberättelse eller i kvalitetsredovisningen. 
Verksamhetsplanen 2011-2013 innehåller även serviceförklaringar, däribland en 
avseende förskolan: 
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Arbete mot kränkande behandling 

 Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla 
vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande 
likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att 
förebygga. I Bodens kommunala förskolor är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 

 Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en 
självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en 
variation av möjligheter till delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med 
våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd. 

 Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över 
verksamheten. 

 Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om 
ditt barn. 

Livslångt lärande 

 Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och 
lärorikt. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med 
en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Säker miljö 

 Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö. 

Styrning sker även genom Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg. I juni 2011 beslutade nämnden att revidera riktlinjerna 
avseende s k halvtidsbarn; att även ge möjlighet till vistelsetid 5 tim/3 dagar i 
veckan istället för endast 3 tim/5 dagar i veckan.  

Vidare kan nämnas att nämnden styrt verksamheten genom beslut om förändringar 
i skolstrukturen (2011-12-15 § 112). Förutom förändringar inom skolområdet 
beslutades även om utökning av platser vid en förskola samt som tidigare nämnts 
avveckling av en annan. Enligt de intervjuade görs alltid konsekvensanalyser inför 
dessa beslut.  

Nämndens uppföljning sker främst genom den årliga behandlingen av 
kvalitetsredovisningen, delårsrapport samt årsredovisningen. Den sammanställda 
kvalitetsredovisningen för läsåret 2010/2011, som behandlats av nämnden i oktober 
2011, redovisar förskolans nyckeltal avseende bl a personaltäthet, antal barn per 
avdelning och kostnad per inskrivet barn. Följande tabell presenterar de uppgifter 
på kostnader per inskrivet barn som rapporterats till SKL.  
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Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 2007 2008 2009 2010 

Boden 117 041 121 620 125 153 122 266 

Norrbottens län 112 880 119 410 120 539 125 210 

Riket 106 416 110 653 112 124 114 546 

Källa: SKL/Kolada 20120531         

 

Uppgifterna i kvalitetsredovisningen 2010/2011 överensstämmer dock inte med de 
uppgifter som återfinns i SKL:s databas; enligt kvalitetsredovisningen var 
kostnaden 111 367 kr per inskrivet barn i förskolan år 2010. För 2011 presenteras en 
kostnad på 109 109 kr. Vi noterar även att uppgifterna i kvalitetsredovisningen 
skiljer sig från uppgifterna i den offentliga statistiken avseende personaltätheten; 
denna uppgick enligt kvalitetsredovisningen till 5,7 inskrivna barn per årsarbetare 
år 2010. Enligt SKL:s databas var motsvarande siffra 4,9. Vad gäller antal barn per 
avdelning redovisas ingen uppgift för 2011 i kvalitetsredovisningen. 

Kvalitetsredovisningen presenterar kortfattat förskolans arbete kopplat till 
läroplanens områden normer och värden, utveckling och lärande samt ansvar och 
inflytande. Personaltätheten kommenteras kort men innehåller ingen analys av dess 
och gruppstorlekarnas betydelse i förhållande till möjligheten att bedriva en god 
pedagogisk verksamhet. Det ges heller ingen bild av huruvida resurserna till barn i 
behov av särskilt stöd är tillräckliga och om de insatser som gjorts varit relevanta, 
eller hur modersmålsverksamheten fungerar i förskolan.  

Vidare får nämnden återrapportering på antalet inrättade platser i förhållande till 
antalet nyttjade platser samt i vissa fall redovisning av förskolecheferna kring vissa 
områden såsom likabehandling.  

Utöver detta besöker nämndspresidiet samt förvaltningsledningen nämndens 
verksamheter en gång i månaden, vilket innebär att de med jämna mellanrum 
besöker förskolor i kommunen. Enligt intervjuerna är detta ett bra sätt för dem att 
få kunskap om verksamheten och en kontroll på vad som fungerar bra och vilka 
behov som finns i kommunen på förskoleområdet. Av protokollen framgår dock inte 
att dessa besök återrapporteras till nämnden i sin helhet.  

Vidare finns kontaktpolitiker utsedda för verksamheterna som informerar nämnden 
om sina besök. Av protokollen framgår dock inte vilka verksamheter som besökts 
eller vilken information som lämnats. Förvaltningen träffar därutöver 
representanter från facken en gång i månaden vilket ger signaler om vad som 
händer i verksamheterna.  
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4.1.4. Bedömning 
Vår bedömning är att det finns rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom 
förskolorna, dock visar granskningen att inte alla granskade enheter tillämpar 
rutinerna på ett ändamålsenligt sätt. Det finns ett utvecklingsbehov avseende analys 
och åtgärdsbeskrivning samt ett behov av att tydliggöra respektive förskolas 
kvalitetsarbete och måluppfyllelse. I sammanhanget ser vi även att det finns behov 
av att säkerställa förutsättningarna för ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom 
förskolan med avseende på planering och reflektion. Vid en av förskolorna har 
pedagogerna endast haft arbetslagsplanering ca 2 ggr per termin vilket gör att 
förutsättningarna för ett kvalitetsarbete är starkt begränsat. Denna förskola skall 
visserligen stängas, men under tiden fram till dess ser vi det som väsentligt att 
nämnden säkerställer kvaliteten för de barn som finns i verksamheten. 

Vad gäller den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrande riktlinjer 
bedömer vi att den till vissa delar uppfyller dessa krav. Arbetet bedrivs utifrån 
läroplanen, dock finns risk för att förutsättningarna för ett ändamålsenligt arbete 
saknas vid den förskola som skall stänga. Vidare visar granskningen att det finns 
svårigheter att upprätthålla en god kvalitativ pedagogisk verksamhet och att leva 
upp till krav på dokumentation vid avdelningar med högt barnantal (inkl 
halvtidsbarn). Granskningen visar även att det finns signaler om svårigheter att på 
ett bra sätt klara av att tillgodose barn i behov av särskilt stöd och samtidigt övriga 
barn, både ifråga om bemanning och ifråga om anpassning av lokaler. Sammantaget 
antyder detta att resursfördelningen kan behöva ses över för att tillse att nämnden 
har ett system som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser 
för att genomföra sitt uppdrag. 

Vidare bedömer vi att nämnden till vissa delar har en strukturerad och 
ändamålsenlig styrning av förskoleverksamheten. Nämnden styr genom mål, 
riktlinjer och interna planeringsförutsättningar (resursfördelning) samt särskilda 
beslut. Uppföljning sker i samband med årlig kvalitetsredovisning, delårsrapport 
och årsredovisning samt särskild rapportering avseende inrättade platser i 
förhållande till nyttjade platser.  

Samtidigt ser vi ett behov av att utveckla kvalitetsredovisningen till att i större 
utsträckning fokusera på analys och behov av åtgärder kopplat till de nationella 
målen. Vi saknar även en analys av gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas 
betydelse i förhållande till god pedagogisk verksamhet, om resurserna till barn i 
behov av särskilt stöd är tillräckliga och relevanta, samt en analys av hur 
modersmålsverksamheten fungerar. Detta för att nämnden i sin tur ska få en tydlig 
bild av verksamhetens kvalitet samt hur kommunen som huvudman lever upp till 
nationella riktlinjer och vilka eventuella åtgärder som krävs från nämndens sida.  

Därutöver ser vi att nämndens ansvarstagande kan utvecklas ytterligare genom att 
nämndspresidiets och förvaltningschefens besök vid verksamheterna på ett 
strukturerat sätt återrapporteras till nämnden i sin helhet. 
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4.2. Fritidshemsverksamheten 
4.2.1. System och rutiner för kvalitetsarbete 
Generellt gäller samma rutiner för fritidshemmen som för förskolan. Förvaltningen 
har även för fritidshemsverksamheten (inkl grundskolans f-5 samt särskolan) tagit 
fram stödjande dokument för det systematiska kvalitetsarbete; Lathund för 
kvalitetsarbetet läsåret 2011-2012, som ska mynna ut i en kvalitetsredovisning 
2011/2012. Grundfakta och förutsättningar för fritidshemmet ska presenteras samt 
resultat och måluppfyllelse i förhållande till läroplanen.  

Precis som för förskolan vägleder planeringsunderlaget enheterna att ta ställning 
till verksamhetsmål, beskriva metoder för att uppnå målen, analysera och bedöma 
måluppfyllelse, samt redogöra för utvecklingsområden och förbättringsåtgärder för 
nästa planeringsperiod samt följa upp likabehandlingsplanen.  

Även för fritidshemmen har förvaltningen tagit fram ett ”årshjul” till stöd för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i läroplanens delar ges förslag till 
en tidsplan för uppföljning av arbetet fördelat över året samt förslag på BRUK-
indikatorer som kan användas för uppföljning. 

4.2.1.1. Kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete på enhetsnivå 
Av intervjuerna framgår att det finns behov av att utveckla redovisningar och 
analyser som gäller fritidshemsverksamheten för att skilja detta från grundskolans 
redovisning. De intervjuade känner att BRUK-indikatorerna inte riktigt är 
anpassade för fritidshemsverksamhet och på ett av fritidshemmen har man därför 
börjat arbeta fram ett eget självskattningsverktyg för att ersätta dessa.  

Enligt de intervjuade används skolans lokala arbetsplaner som utgångspunkt i 
kvalitetsarbetet. Vad gäller kvalitetsredovisningarna är fritidshemsverksamheten 
integrerad i grundskolans kvalitetsredovisning. Vi har tagit del av 
kvalitetsredovisningar 2010/2011 från de granskade enheterna och precis som 
förskoleområdenas redovisningar varierar dessa avseende i vilken utsträckning de 
redogör för fritidshemmen arbetar för att uppfylla läroplanen. En av enheterna 
presenterar t ex inte alls fritidshemmens arbete med normer och värden vilket är ett 
område i läroplanen som berör dem i hög grad. En annan redovisar fritidshemmets 
arbete utifrån läroplanens områden, till vissa delar tydligt skiljt och till vissa delar 
mindre tydligt skiljt från skolans verksamhet.  

Förutsättningarna att planera sin verksamhet utifrån läroplan och målsättningar 
varierar mellan fritidshemmen. Vid ett av fritidshemmen är det svårt att få 
möjlighet till gemensam planering med lärarna, vilken innebär att helhetsgreppet 
och komplementet till skolan drabbas i negativ bemärkelse enligt de intervjuade. 
Vid två av fritidshemmen arbetar pedagogerna nära en klass/förskoleklass och 
planering sker tillsammans med denne. I övrigt gäller att fritidspedagogerna har 1 
timme per vecka för gemensam planering av fritidshemsverksamhet samt 1 timme 
per vecka för egen planering. Det upplevs dock vara sårbart eftersom det 
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förekommer att fritidspedagog får gå in som särskilt stöd eller vikariera i 
förskoleklass och då har de svårt att vara med på den gemensamma planeringen.  

4.2.2. Det pedagogiska komplementet 
4.2.2.1. Personal, gruppstorlek och resursfördelning 
Av den offentliga statistiken framgår att Boden har en hög andel årsarbetare med 
pedagogisk högskoleexamen även inom fritidshemsverksamheten i jämförelse med 
länet och riket. Andelen uppgick år 2011 till hela 92,1 %, att jämföra med 76,7 % i 
länet och 60,8 % i riket. 

Andel årsarbetare i fritidshem med ped högskoleexamen (%) 2008 2009 2010 2011 

Boden 92,2 91,0 92,2 92,1 

Norrbottens län 86,7 87,8 83,2 76,7 

Riket 62,2 64,3 62,8 60,8 

Källa: SKL/Kolada 20120531     
 

I de offentliga databaserna fanns vid tidpunkten för granskningen inga uppgifter på 
personaltätheten för 2011. Statistiken visar dock att antalet inskrivna elever per 
årsarbetare har ökat mellan åren 2009-2010, från 16,5 barn till 18,3. Antalet elever 
var dock lägre än genomsnittet i länet och riket vilket år 2010 uppgick till 20,9 
respektive 21,2 elever per årsarbetare. 

Inskrivna barn/årsarbetare kommunala fritidshem, antal 2007 2008 2009 2010 

Boden 17,1 16,8 16,5 18,3 

Norrbottens län 16,9 18,5 18,6 20,9 

Riket 19,2 20,2 20,4 21,2 

Källa: SKL/Kolada 20120531     

 

Rutinerna för resursfördelning anger ett planeringstal om 1,0 tjänst per 14,5 
heltidsbarn, vilket signalerar en ambition om en något högre personaltäthet än de 
redovisade 18,3. Vidare tilldelas resurser för fritidshemsverksamhet, inom ramen 
för en elevpeng, baserade på hela skolans elevunderlag åk F-5 även om inte samtliga 
elever är inskrivna på fritidshemmet.  

Anledningen till att tilldelningen inte baseras på inskrivna elever är enligt de 
intervjuade att man genom att räkna samtliga elever åk F-5 säkerställer att det blir 
en likvärdig tilldelning för fristående och kommunala skolor. Kommunen 
uppmärksammade i samband med tidigare resursfördelning till fristående skolor att 
de hade ovanligt högt antal inskrivna elever på fritids i förhållande till i de 
kommunala skolorna, samtidigt som de inte kunde kontrollera det faktiska 
elevantalet i friskolans fritids. För att skapa en transparent och likvärdig fördelning 
gick man därför över till en tilldelning baserat på hela elevunderlaget.  

Precis som för förskolecheferna gäller att rektor har ansvaret att fördela ut 
resurserna utifrån förutsättningarna på den egna skolan och att rutinerna för 
resursfördelningen endast ger en vägledning för planeringen av verksamheten. 
Detta innebär att rektor inte i praktiken tillsätter 1 fritidspedagogtjänst per 14,5 
elever räknat på hela elevunderlaget. Antalet fritidspedagogtjänster baseras istället 
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på hur många man haft historiskt sett i förhållande till antal inskrivna elever enligt 
de intervjuade. 

I skolverkets databas fanns ej vid granskningstillfället uppgifter presenterade för 
2011 avseende antalet elever per avdelning. Uppgifter för åren 2007-2009 saknades 
också. Det framgår dock av databasen att Bodens kommun år 2010 hade högre antal 
elever per avdelning i jämförelse med länet och riket vid samma tidpunkt: 

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 2007 2008 2009 2010 

Boden . . . 41,9 

Norrbottens län . . . 32,1 

Riket . . . 38,1 

Källa: Skolverket 20120531     

 

Vid en jämförelse av gruppstorleken på 41,9 elever med en personaltäthet på 18,3 
årsarbetare per inskrivet barn ger detta en bild av att det i genomsnitt arbetar drygt 
2 fritidspedagoger per avdelning i kommunen. Av de granskade enheternas 
kvalitetsredovisningar 2010/2011 framgår följande avseende antal elever och 
personal på fritidshemmen:  

 2 avdelningar med 37 respektive 30 elever – 4,75 fritidspedagoger och 
förskollärare (totalt 14,1 elever per pedagog) 

 3 avdelningar med 44, 37 respektive 65 elever – 9 fritidspedagoger och 1 
förskollärare (totalt 14,6 elever per pedagog) 

 2 avdelningar med vardera 26 elever – 4,75 fritidspedagoger (totalt 10,9 
elever per pedagog) 

Två av enheterna uppvisar således en personaltäthet i närheten av det planeringstal 
som anges i rutinerna för resursfördelningen. Det framgår dock inte av 
kvalitetsredovisningarna i vilken utsträckning det handlar om heltids- eller 
deltidstjänster. Endast skolan med 3 fritidshemsavdelningar presenterar 
fördelningen av pedagoger mellan avdelningarna. Av denna framgår att det arbetar 
3 fritidspedagoger på respektive avdelning med 37 och 65 elever. På avdelningen 
med 44 elever, vilket är en 6-årsgrupp arbetar 3 fritidspedagoger och en 
förskollärare. Övriga avdelningar är även de åldersindelade; gruppen med 37 elever 
består av 7-åringar och gruppen med 65 elever rymmer 8-åringar och äldre. 
Personaltätheten kan därmed variera mellan fritidshemsavdelningarna inom en 
skola.  

Pedagogerna på fritids håller öppet innan och efter skoltid, och under skoltid 
arbetar de i stor utsträckning i skolverksamheten som stöd till lärare och 
förskollärare. Beroende på personaltätheten kan detta medföra att den pedagogiska 
verksamheten blir lidande. I övrigt uppfattar de intervjuade att 
fritidshemsverksamheten i kommunen fungerar men är sårbar – när oförutsedda 
saker inträffar och vid frånvaro av ordinarie personal begränsas möjligheterna till 
sådant som planering och att genomföra planerade aktiviteter med eleverna. 
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4.2.2.2. Särskilda behov 
Som framgått tidigare innebär resursfördelningen till skolorna att rektor själv 
fördelar de tilldelade medlen utifrån förutsättningar och behov. Extra resurser kan 
tilldelas skolan om det handlar om elever med omfattande behov av särskilt stöd 
relaterat till fysiskt funktionshinder. Detta innebär i praktiken enligt de intervjuade 
att det sällan förekommer resursförstärkningar på fritids annat än om det är frågan 
om en elev med ett sådant funktionshinder att det krävs en personlig assistent. Det 
förekommer dock att rektor styr en eller delar av en fritidspedagogtjänst att vara 
resurs till elev med särskilda behov i de fall eleven inte har en personlig assistent. 
Detta måste dock rymmas inom ramen för den tilldelade elevpengen.  

Enligt de intervjuade finns ofta någon eller några elever med särskilda behov utifrån 
t ex utåtagerande/hyperaktivt beteende eller autistiska symptom, men det 
vanligaste är att man får försöka anpassa verksamheten med befintlig 
personalstyrka. När det är flera elever med sådana särskilda behov på samma 
avdelning medför detta enligt de intervjuade att liten tid kan ägnas åt att stimulera 
övriga elever. Utåtagerande elever kräver ofta särskilt mycket uppmärksamhet för 
både deras egen och övriga elevers säkerhet. Vidare nämns att det är vanligt att 
dessa barn ofta går längre tid på fritids vilket gör det än svårare att bedriva ett aktivt 
arbete under den senare delen av eftermiddagen då personalstyrkan är mindre.  

4.2.2.3. Ny skollag och ny läroplan 
Av intervjuerna framgår att fritidshemsverksamheten inte har tillräckligt med 
utrymme att själva få tolka sitt uppdrag utifrån förändringarna i skollag och 
läroplan. Fritidshemmen har inte samma tydliga krav som grundskolan men ska 
vara ett pedagogiskt komplement. Bland de intervjuade uppfattas att 
förändringarna gjort uppdraget än mer otydligt.  

Särskilda fritidspedagogträffar sker två gånger per termin och konferenser 
tillsammans med förskola och grundskola hålls regelbundet. Enligt de intervjuade 
erbjuder dessa dock inte någon möjlighet att arbeta för att utveckla 
fritidshemsverksamheten utifrån den nya läroplanen eftersom dessa tillfällen även 
ska ge annan kompetensutveckling respektive behandla övergripande frågor. De 
intervjuade framför att de även skulle behöva mer kunskap om läroplanen i sin 
helhet, inte endast de delar som direkt berör fritidshemmet, för att kunna vara ett 
komplement till skolan. 

4.2.2.4. Övrigt 
Precis som inom förskolan handlar det pedagogiska arbetet mycket om att utgå från 
elevernas intressen och önskemål, och genom detta väva in läroplanens olika delar. 
Eleverna får i stor utsträckning komma med förslag på aktiviteter och önskemålen 
tillmötesgås beroende på hur många pedagoger man är. Exempel på aktiviteter som 
nämns är bild och pyssel, idrott, drama, matlagning/bakning och scrapbooking. De 
intervjuade upplever dock en begränsning i möjligheterna att göra utflykter med 
eleverna eftersom antalet pedagoger ofta är färre under eftermiddagarna. Under 
loven är det lättare att göra dessa utflykter, men samtidigt upplever man att 
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budgeten begränsar förutsättningarna att förlägga aktiviteter utanför 
fritidshemmet. 

Vad gäller lokalerna är förutsättningarna olika på de granskade fritidshemmen. 
Utifrån intervjuerna kan följande nämnas: 

 I ett av fritidshemmen är verksamheten för en avdelning förlagd till ett 
klassrum vilket bl a gör att det inte går att sprida aktiviteter och därmed 
skapa en lugn miljö för eleverna.  

 I ett annat av fritidshemmen har man tillgång till två klassrum samt ett litet 
extrarum, varav ett av klassrummen inte vill nyttjas av fritidseleverna 
eftersom de för skolverksamheten inte får röra något där inne.  

 I de fall fritidsverksamheten är förlagd till klassrum förekommer att det inte 
är möjligt att spara elevernas arbeten eftersom det måste plockas bort när 
fritids stänger inför nästa skoldag. I dessa fall finns heller ingen möjlighet 
för fritidspedagogerna att förebereda fritidsverksamheten, t ex plocka fram 
inför olika aktiviteter, innan fritidsbarnen kommer. 

I övrigt kan nämnas att det vid intervjuerna diskuterades i vilken utsträckning det 
finns kunskap om fritidshemmets pedagogiska uppdrag och vilka förväntningar det 
finns på verksamheten. Uppfattningen är bland de intervjuade att ”kundernas” 
förväntningar inte är höga vad gäller ett pedagogiskt innehåll, vilket i sin tur 
troligen är kopplat till att uppdraget i sig inte är lika tydligt som grundskolans samt 
att kunskapen om läroplan och fritidshemmets uppdrag inte är utbrett. Denna 
uppfattning motsvarar väl våra iakttagelser i utredningar som gjorts i andra 
kommuner, vilket ger en signal om att kommunerna har ett arbete framför sig i att 
tydliggöra uppdraget och det pedagogiska värdet av verksamheten för målgruppen.  

4.2.3. Nämndens styrning och uppföljning 
Nämndes styrning utgår främst från verksamhets- och skolplanen. Denna 
innehåller inga målsättningar särskilda för fritidshemsverksamheten. Dock finns en 
serviceförklaring för grundskola och fritidshem ur vilken följande kan nämnas: 

Arbete mot kränkande behandling 

 Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla 
vuxna agerar tydligt för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande 
likabehandlingsplan och planen mot kränkande behandling för att förebygga 
och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande behandling och 
utanförskap. I Bodens kommunala skolor och fritidshem är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 

 Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en 
självklarhet för den kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en 
variation av möjligheter till delaktighet t.ex. kontakten med pedagogerna i 
klasserna och delaktighet i Verksamhetsråd. 

 Du som går på fritidshem har möjligheter att påverka innehållet i 
verksamheten. 

September 2012 
Bodens kommun 24 av 24 
PwC 



Kvalitetsarbetet inom förskole- och fritidshemsverksamheten 

 

September 2012 
Bodens kommun 25 av 25 
PwC 



Kvalitetsarbetet inom förskole- och fritidshemsverksamheten 

 

 

Måluppfyllelse 

 Grundskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer 
och därigenom når högre resultat. 

 Du möts av kunnig och engagerad personal. 

 Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper. 

 som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Arbetsro 

 Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det 
särskilt viktigt att detta omfattar alla elever. 

Utöver detta sker styrning genom Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg samt genom fastställande av interna 
planeringsförutsättningar (resursfördelning).  

Nämnden har även styrt verksamheten genom beslut om förändringar i 
skolstrukturen (2011-12-15 § 112). Enligt de intervjuade görs alltid konsekvens- och 
riskanalyser inför dessa beslut. I samband med beslut har även uppdrag givits till 
förvaltningschefen att ”kontinuerligt utvärdera samtliga kommunala skolor för att 
nå en hållbar långsiktig skolstruktur både vad gäller elevantal och förutsättningar 
för en god undervisningskvalitet.” Av beslutet framgår även att utvärderingen ska 
avse samtliga kommunala verksamheter inom nämndens ansvarsområde, vilket 
därmed även torde innefatta fritidshemsverksamheten.  

Uppföljningen består främst genom årlig behandling av kvalitetsredovisning, 
delårsrapport samt årsredovisning. Den sammanställda kvalitetsredovisningen för 
2010/2011 redovisar fritidshemmens nyckeltal i genomsnitt avseende bl a 
personaltäthet, antal elever per avdelning och kostnad per inskriven elev. 
Nedanstående tabell presenterar uppgifter på kostnad per inskriven elev enligt 
SKL:s databas. 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 2007 2008 2009 2010 

Boden 40 864 40 502 41 854 36 639 

Norrbottens län 35 397 36 009 35 441 36 460 

Riket 33 240 34 155 34 673 34 373 

Källa: SKL/Kolada 20120531         

 

Vid granskningstillfället saknades kostnadsuppgift avseende 2011. I 
kvalitetsredovisningen ges dock uppgiften 32 692 kr per inskriven elev år 2011. 
Dock överensstämmer inte uppgifterna avseende år 2010. Enligt SKL:s databas 
uppgick 2010 års kostnad till 36 639 kr, medan kvalitetsredovisningen presenterar 
en motsvarande uppgift på 24 149 kr. Vidare presenterar kvalitetsredovisningen 
kortfattat fritidshemmens arbete kopplat till läroplansområden. I likhet med 
förskolan kommenteras personaltätheten kortfattat.  
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Som tidigare nämnts besöker nämndspresidiet och förvaltningsledningen 
nämndens verksamheter en gång i månaden, vilket inkluderar 
fritidshemsverksamhet. Av protokollen framgår inte att dessa besök återrapporteras 
till nämnden i sin helhet. Vi nämnde även tidigare att kontaktpolitiker finns utsedda 
för verksamheterna vilka informerar nämnden om sina besök, och att det av 
protokollen inte framgår vilka verksamheter som besökts eller vilken information 
som lämnats. 

4.2.4. Bedömning 
Vår bedömning är att det finns rutiner för ett ändamålsenligt kvalitetsarbete inom 
fritidshemmen. Granskningen visar dock, i likhet med vad gäller förskolan, att inte 
alla granskade enheter tillämpar rutinerna på ett ändamålsenligt sätt. Vi ser ett 
behov av att redovisningen av fritidshemsverksamheterna utvecklas och på ett 
tydligare sätt presenterar resultat, analys och åtgärder i förhållande till de 
nationella målen. Vi ser även att förutsättningarna för pedagogerna att planera 
verksamheten skiljer sig mellan enheterna, vilket i viss utsträckning kan få 
konsekvenser för möjligheten att bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Vad gäller den pedagogiska verksamheten i förhållande till styrande riktlinjer 
bedömer vi att den till vissa delar uppfyller dessa krav. Arbetet bedrivs utifrån 
läroplanen, men risk finns för att minskad personaltäthet utanför skoltid försämrar 
förutsättningarna för att bedriva en pedagogisk verksamhet med god kvalitet. I 
sammanhanget noterar vi även att fritidshemsverksamheten upplever att de inte 
har fått tillräckligt med utrymme att tolka sitt uppdrag utifrån ny skollag och 
läroplan, samt att mer kunskap skulle behövas om läroplanen i sin helhet för att 
komplettera skolan i högre utsträckning.  

Granskningen visar även att det sällan förekommer resursförstärkningar för barn i 
behov av stöd annat än om det rör sig om omfattande behov relaterade till fysiska 
funktionshinder. Detta får till följd att det blir svårt för pedagogerna att 
upprätthålla kvaliteten i verksamheten för hela gruppen. I likhet med bedömningen 
avseende förskoleverksamheten finns därmed även här signaler om att 
resursfördelningen kan behöva ses över. Detta för att tillse att nämnden har ett 
system som tar hänsyn till att olika förskolor behöver olika mycket resurser för att 
genomföra sitt uppdrag. 

Förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande, och pedagogernas 
möjlighet att arbeta utifrån sitt uppdrag, påverkas även av vilka lokaler 
verksamheten nyttjar samt hur lokalerna används. Granskningen signalerar att det 
finns verksamhet där lokalutnyttjandet bör utvecklas för att även fritidshemmet ska 
kunna erbjuda en miljö som stimulerar elevens utveckling och lärande.  

Vidare bedömer vi att nämnden till vissa delar har en strukturerad och 
ändamålsenlig styrning av förskoleverksamheten. Nämnden har inga särskilda mål 
för fritidshemsverksamheten men styr genom en serviceförklaring, riktlinjer och 
interna planeringsförutsättningar (resursfördelning) samt särskilda beslut. 
Uppföljning sker i samband med årlig kvalitetsredovisning, delårsrapport och 
årsredovisning.  
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I likhet med vad gäller förskolan ser vi även här ett behov av att utveckla 
kvalitetsredovisningen till att i större utsträckning fokusera på analys och behov av 
åtgärder kopplat till de nationella målen. Vi saknar även en analys av 
gruppstorlekarnas/-sammansättningarnas betydelse i förhållande till god 
pedagogisk verksamhet samt om resurserna till barn i behov av särskilt stöd är 
tillräckliga och relevanta. Som tidigare nämnts kan nämnden genom detta i sin tur 
få en tydligare bild av verksamhetens kvalitet, hur kommunen som huvudman lever 
upp till nationella riktlinjer samt vilka eventuella åtgärder som krävs.  

Naturligtvis gäller även här att vi ser att nämndens ansvarstagande kan utvecklas 
ytterligare genom att nämndspresidiets och förvaltningschefens besök vid 
verksamheterna på ett strukturerat sätt återrapporteras till nämnden i sin helhet. 

 

 

 

2012-09-18   

Andreas Jönsson  Carina Olausson 

Projektledare  Uppdragsledare 
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