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Rapport gällande insyn och tillsyn av fristående
verksamheter i Kristianstads kommun
Bakgrund
Enligt skollagen (2010:800) definieras tillsyn som en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. En kommun har tillsyn över förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt
och över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt
till bidrag.
Verksamma inom Kristianstads kommun finns i dagsläget 19 förskolor, två
fristående fritidshem samt två fristående pedagogisk omsorgsverksamheter.
Enligt samma lag har den kommun där den fristående skolan är belägen rätt
till insyn i verksamheten ”så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn”.
Verksamma inom Kristianstads kommun finns i dagsläget sju fristående
grundskolor samt sju fristående gymnasieskolor.

Tillsyn 2016
Under året har tillsyn genomförts på alla fristående verksamheter i kommunen. Alla besök har dokumenterats och diarieförts. Beslut har fattats i samband med varje tillsynsbesök. Varje besök har varit väl förberedda och
dokumentation från verksamheten begärs i god tid inför tillsynen. Särskilt
fokus under året har varit det systematiska kvalitetsarbetet då detta är ett sätt
att granska och utvärdera verksamhetens kvalitet.
Beslut om anmärkning har fattats gällande ett fåtal tillfällen. Det har gällt
förtydligande av kö-kriterier och klagomålsrutiner, verksamhetens öppethållande, vårdnadshavares möjlighet att erhålla barnomsorg under sommarperioden och verksamheternas planeringsdagar samt uppmaning att utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet. Generellt sett håller de fristående verksamheter som finns i kommunen en god kvalitet.
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Insyn 2016
Undertecknad har under året besökt gymnasieskolorna tillsammans med Eva
Brolin-Andersson, ansvarig för kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Fokus
under dessa besök var dels att få en inblick i verksamheten, dels att stämma
av de olika skolornas IM-elever. Under besöket har vi talat om skolornas
förutsättningar, utmaningar och arbetssätt. Även framtidsfrågor har berörts.
Besöken har fallit väl ut och gett en god bild av de olika skolornas verksamhet. Insynen är dokumenterad och diarieförd.
Grundskolorna besöktes med syfte att dels få en inblick i verksamheten med
samtal kring förutsättningar, utmaningar och arbetssätt, dels säkerställa att
de olika skolorna hade väl fungerande rutiner gällande skolpliktsanmälan
(skollagen 7 kap 22§). Alla besökta skolorna uppfyller dessa krav. I samband med besöken i grundskolorna har även möjligheten till insyn i fritidshemmens verksamhet utnyttjats. Insynen är dokumenterad och diarieförd.
Den generella bilden är att verksamheterna visst har sina utmaningar men att
de i stort hanterar dessa utmaningar väl. Skolorna håller generellt en god
nivå.

Övrigt
Skolinspektionen råder att inom ramen för tillsyn arbeta med vägledning
och råd för att på så sätt förekomma eventuella anmärkningar.
Som ett led i detta har det genomförts ett antal träffar med fristående verksamheter under året. Undertecknad bjuder tillsammans med andra tjänstemän från BUF in de fristående gymnasieskolorna minst 2 ggr per år. Dessa
träffar handlar ofta om antagning och syftar till att ha en god dialog med de
fristående gymnasieskolorna.
Övriga fristående verksamheter bjuds in till träffar en gång per termin för information och dialog. Dessa träffar innehåller förutom information också ett
tema såsom systematiskt kvalitetsarbete, genuspedagogik eller lärares yrkesetik och har varit uppskattade. Det är också ett sätt att upprätthålla en god
relation och arbeta förebyggande.
Undertecknad har också regelbundet gett olika typer av vägledning till de
fristående förskolecheferna.
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