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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av Huvudmannens styrning och ledning av förskolans
kvalitet.
Syftet är att granska hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen, främst förskolans läroplan. Granskningen
tar därför utgångspunkt i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Följande frågeställningar ska besvaras:
•
•

•

På vilket sätt tydliggör huvudmannen mål för uppföljning av förskolans
verksamhet?
På vilket sätt genomför huvudmannen uppföljning av förskolans
måluppfyllelse som kan ligga till grund för analyser och förbättringsåtgärder?
I vilken grad genomför huvudmannen förbättringsåtgärder med utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet?

Inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter,
ska också jämställdhetsperspektivet integreras i denna kvalitetsgranskning.
Detta innebär att huvudmannens arbete med jämställdhet i förskolan också bedöms i denna kvalitetsgranskning. Granskningen genomförs hos 30 huvudmän,
i urvalet ingår såväl enskilda som kommunala huvudmän. TP Förskolor AB ingår i denna granskning. Skolinspektionen besökte TP Förskolor AB den 16 maj
2017. Besöket genomfördes av utredarna Kerstin Haster och Lotta Andersson
Damberg. Intervjuer med förskolechefer, områdeschefer, ekonomiansvarig och
verkställande direktör har genomförts. När kvalitetsgranskningen är avslutad i
dess helhet redovisas de samlade resultaten i en övergripande kvalitetsgranskningsr app ort.
I detta beslut ger Skolinspektionen sin bedömning av huvudmannens ansvarstagande inom det granskade området.

Beskrivning av huvudmannen
Den fristående huvudmannen TP Förskolor AB bedriver förskolor i fem kommuner. De flesta förskolorna finns i Täby, men det finns även TP Förskolor AB i
Vallentuna, Norrtälje, Sollentuna och Stockholm.
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Sammanfattande bedömning
TP Förskolor AB har ett tydligt och väl förankrat system för att styra och leda
kvaliteten i förskolan. Granskningen visar att huvudmannen identifierat och tydliggjort mål avseende relationskompetens, reflekterande kultur, pedagogisk
medvetenhet och samarbete med vårdnadshavare. Målen tar sin utgångspunkt i
förskolans läroplan och i en analys av förskolornas måluppfyllelse. Skolinspektionen bedömer dock att huvudmannens arbete behöver utvecklas gällande att ta
fram uppföljningsbara verksamhetsmål där förväntat resultat tydligare kan följas upp i förhållande till läroplanen. Huvudmannen har tydliggjort vissa mål för
uppföljning och analys och påbörjat ett arbete för att skapa uppföljningsbara mål
genom att presentera förväntat resultat för varje verksamhetsmål. Hur verksamhetsmålen ska bli uppföljningsbara och mätbara i förhållande till läroplanen är
således ett arbete som pågår inom TP Förskolor AB. Huvudmannen utgår i sitt
systematiska kvalitetsarbete från utvärderingar där förskolorna redogör för
verksamhetens resultat inom ett antal förutbestämda områden. Dessa områden
utgår från läroplanens mål gällande normer och värden, lärande och utveckling
samt barns delaktighet. Huvudmannen samlar in och sammanställer förskolornas kvalitetsanalyser till en gemensam kvalitetsanalys för TP Förskolor AB. Sammanställningen används också som underlag för dialog och samverkan mellan
huvudmannen och förskolorna. En analys görs även gemensamt med förskolecheferna och områdescheferna utifrån verksamheternas måluppfyllelse vilket
även innefattar barnens utveckling och lärande.
Huvudmannens arbete inom förskolans jämställdhetsuppdrag framkommer i
huvudmannens fleråriga projekt kring relationskompetens. I relationskompetens ingår att möta individen på ett sätt som ska vara respektfullt utifrån varje
individ. Innevarande år har arbetslagen även identifierat behov av att diskutera
normkreativitet på arbetsplatsträffar.
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Identifierade utvecklingsområden
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden:
Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att tydliggöra mål för uppföljning av förskolans verksamhet. I detta ingår att gemensamt med områdeschefer
och förskolechefer ta fram uppföljningsbara verksamhetsmål där förväntat resultat även kan följas upp i förhållande till läroplanen.

Skolinspektionens bedömningar
Nedan redogör Skolinspektionen mer utförligt för sina bedömningar kring frågeställningarna.
1. På vilket sätt tydliggör huvudmannen mål för uppföljning av förskolans
verksamhet?
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen behöver huvudman utveckla arbetet med att tydliggöra målen för att bättre kunna följa upp förskolans verksamhet. Det kan göras genom att gemensamt med områdeschefer och förskolechefer ta fram uppföljningsbara verksamhetsmål där förväntat resultat även
kan följas upp i förhållande till läroplanen.
Skolinspektionens utredning
TP Förskolor AB har, för läsåret 2016 — 2017, identifierat fyra verksamhetsmål
utifrån analys av förskolornas måluppfyllelse. För varje verksamhetsmål på huvudmannanivå har huvudmannen även beskrivit ett förväntat resultat och hur
resultatet ska synliggöras. Av de dokument som Skolinspektionen tagit del av
och av intervjuer med förskolechefer framgår att verksamhetsmålen utgår från
läroplanen för förskolan. Ett exempel på det inkom till Skolinspektionen efter
huvudmannens faktagranskning. Det är verksamhetsmålet "Varje pedagog ska
vara delaktig i utformandet av en lärande miljö som är tydlig, tillåtande och
tillgänglig för alla barn" med förväntat resultat "Visa ett förbättrat resultat i
självvärderingen av "grundverksamheten" från föregående år". Huvudmannen
har initierat en kvalitetsgrupp som påbörjat ett arbete för att ytterligare tydliggöra målen och hur de ska mätas genom förväntade resultat.
Verksamhetsmålen för läsåret 2016 — 2017 för TP Förskolor AB utgår från verksamheternas utvärderingar och analyser. Förskolecheferna är delaktiga i att ta
fram tre gemensamma mål per år för hela företaget, enligt den dokumentation
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som Skolinspektionen tagit del av. De verksamhetsmål som finns för läsåret
2016 - 2017 har funnits med under flera år. Målen förfinas och klargörs varje år
för att bli uppföljningsbara enligt huvudmannen. Ett exempel är förskolornas
arbete med respektfullt bemötande där verksamhetsmålen innevarande läsår
lyder "Varje pedagog ska arbeta aktivt med alla barns lika värde utifrån relationskompetensen, likabehandlingsplanen samt barnkonventionen." Det målet
har huvudmannen haft med tidigare år men nu ska resultat dessutom kunna
tydliggöras och exemplifieras i personalens utvecklingsplanen
2. På vilket sätt genomför huvudmannen uppföljning av förskolans måluppfyllelse som kan ligga till grund för analyser och förbättringsåtgärder?
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen samlar in och sammanställer information om förskolornas måluppfyllelse som omfattar både en nulägesbild
av måluppfyllelsen, förskolornas egna analyser och förslag till förbättringsåtgärder. Uppföljningen sker i dialog och samverkan med förskolorna och diskussionerna omfattar också en bedömning av om det man arbetat med och erbjudit barnen också förändrat deras kunnande i enlighet med läroplanens uppdrag.
Skolinspektionens utredning
I intervjuer med huvudmannen framgår att huvudman samlar in information
för att följa upp förskolornas måluppfyllelse. Det bekräftas även av områdeschefer och deltagare i kvalitetsgruppen vilka i detalj beskriver huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete. Måluppfyllelsen följs upp med hjälp av förskolornas terminsplaneringar. I terminsplaneringen sker utvärdering av verksamheten och nya förbättringsområden skrivs in i kommande terminsplanering. I
maj/juni sker en utvärdering, med pedagoger på respektive förskola, där de ser
hur väl förskolorna lyckats med arbetet utifrån målen. Förskolecheferna uppger
i intervjun att underlaget, från vilket de analyserar och prioriterar tillsammans
med huvudmannen och personalen, blir nästa års verksamhetsmål.
De förbättringsåtgärder som prioriterats på varje förskola förs sedan vidare till
huvudmannen på ett gemensamt möte. Under detta möte sker ett gemensamt
arbete för att prioritera tre till fyra verksamhetsmål för TP Förskolor AB. Verksamhetsmålen ska enligt huvudmannen vara uppföljningsbara och därför presenteras även ett förväntat resultat för respektive mål. Förskolecheferna redogör, i intervjun, för att huvudmannen ständigt är involverad i utvärderingsarbetet och har fokus på kvalitetshöjande verksamhet. Områdeschef och representant för kvalitetsgruppen uppger i intervjun att de, sedan förra året, arbetar
för att verksamhetsmålen ska bli uppföljningsbar/mätbara genom att efter varje
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mål formulera ett "förväntat resultat". Representanten för kvalitetsgruppen påpekar vikten av att hitta uppföljningsbara mål för att kunna nå och mäta förväntat resultat bland annat av barnens/barngruppens lärande. Huvudmannen
uppger vidare i intervjun att de regelbundet har möten med områdeschefer för
att samla in nulägesbilder och kunna följa upp verksamheten. Områdeschefema har då hämtat sin nulägesbild från möten med förskolecheferna. Huvudmannen har även möten direkt med förskolecheferna en gång per månad för att
följa upp verksamhetsmålen och de förväntade resultaten. Möten med hela
chefsgruppen föregås av att förskolecheferna ska lämna in en rapport till verkställande direktören där man bland annat beskriver det ekonomiska läget. Rapport till verkställande direktören kan även innehålla verksamhetsplanering
samt frågor kring bemanning vid förskolorna. Uppföljningar av förskolornas
verksamhet görs även genom föräldraenkäter och medarbetarenkäter.
3.1 vilken grad genomför huvudmannen förbättringsåtgärder med utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet?
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen genomför förbättringsåtgärder
med utgångspunkt i analyser av förskolans verksamhet. Huvudmannen inhämtar dokumentation från förskoloma och analyserar, i dialog med förskolorna,
måluppfyllelsen. Vidare diskuterar huvudmannen, tillsammans med förskoloma, fram utvecklingsområden samt beslutar och planerar gemensamt för hur
förbättringsåtgärdema ska genomföras.
Skolinspektionens utredning
Huvudmannen får sin nulägesbild från områdeschefema men även direkt från
förskolechefema. Utifrån nulägesbilden gör verkställande direktören en analys
av förskolornas måluppfyllelse och rapporterar till styrelsen fyra gånger per år.
Verkställande direktören bekräftar att styrelserapporten är ett viktigt verktyg
för styrelsens möjligheter att analysera och utvärdera verksamheten. Styrelserapporten innefattar bland annat verksamhet, mat, lokaler och personalfrågor.
De förbättringsåtgärder som framkommer efter utvärdering av tidigare läsår
redovisas i kommande års verksamhetsmål för TP Förskolor AB. Beslut och
planering av kommande åtgärder sker inför varje terminsstart. Huvudmannens
krav på förskolechefernas kvalitetsarbete har inte förändrats men utvecklats,
uppger förskolecheferna. Verkställande direktören påpekar vikten av att allt
kvalitetsarbete måste finnas dokumenterat om huvudmannen eller förskolorna
behöver gå tillbaka. Här har utvecklingsgruppen vid TP Förskolor AB en viktig
funktion enligt huvudmannen. De ska bland annat underlätta för personalens
dokumentation genom att exempelvis ta fram de manar som krävs. I intervju
med huvudmannen framkommer att de analyserar förskolornas måluppfyllelse
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avseende förskolans jämställdhetsuppdrag i samband med årliga utvärderingar
av det pågående projektet "relationskompetens". För att arbeta med alla människors lika värde har huvudmannen, enligt egen utsago, initierat detta projekt
som pågår sedan tre år tillbaka. Projektet går under namnet relationskompetens, vilket innefattar jämställdhet, förhållningssätt och värdegrund. Huvudman, områdescheferna och förskolecheferna har kommit fram till att projektet
behöver fortgå eftersom frågan ständigt är aktuell. Förskolecheferna uppger i
intervju att arbetslagen arbetar med projektet i studiecirkelform. Det handlar
enligt huvudman och förskolecheferna om att möta individen på ett sätt som
ska vara respektfullt i varje möte vilket kan ses som en del i förskolans järnställdhetsuppdrag. Förskolecheferna beskriver att man även innevarande termin arbetar mycket med normkreativitet och med att förebygga kränkningar.

Uppföljning
Huvudmannen ska senast den 10 januari 2018 skriftligt redovisa till Skolinspektionen vidtagna åtgärder samt resultat av de vidtagna åtgärderna.
Redogörelser skickas per post till Skolinspektionen, Box 156, 221 00 Lund eller per
e-post till skolinspektionen.lund@skolinspektionen.se med en kopia till föredragande inspektör.
Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 402016:6997) i de handlingar som sänds in.

På Skolinspektio ens vägnar

abriel 1 randström
Enhetschef

Bilagor
Bilaga 1

Kerstin Haster
Utredare/föredragande

Författningar och Allmänna råd
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Relevanta författningar, allmänna råd och övriga styrdokument för
kvalitetsgranskningen rörande huvudmannens styrning och
ledning av förskolans kvalitet
Skollagen (2010:800)
2 kap. 8a § skollagen
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens olika
förutsättningar och behov.
4 kap. 3 § skollagen
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
4 kap. 4 § skollagen
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska
genomföras även på förskolenivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av förskollärare och
övrig personal.
Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och
andra styckena.
4 kap. 5 § skollagen
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 g ska vara att de
nationella målen uppfylls.
4 kap. 6 § skollagen
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Enligt förarbetena till skollagen
(Prop. 2009/10: s. 303) och Skolinspektionens praxis bör måluppfyllelsen, analys av
förbättringsområden samt beslut om och planering för förbättringsåtgärder
dokumenteras på såväl huvudmanna- som enhetsnivå.
Förskola i utveckling — bakgrund till ändringar i förskolans läroplan,
Utbildningsdepartementet 2010
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I förskolan är det verksamhetens kvalitet som ska dokumenteras, följas upp och
utvärderas. Kunskap om varje barns utveckling och lärande är därmed
nödvändig för att utvärdera, upprätthålla och utveckla förskolans kvalitet.
Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika
tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller
nivåer för barns förmågor eller kunskaper.
Varje barns utveckling och lärande ska kontinuerligt och systematiskt
dokumenteras, följas upp och analyseras för att det ska vara möjligt att
utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i
enlighet med läroplanens mål och intentioner.
Läroplanen för förskolan
1.Förskolans värdegrund och uppdrag, Saklighet och allsidighet

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen
och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden.
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar
ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns
utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Det behövs också kunskap
om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i
verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som
intressant, rolig och meningsfull.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs.
verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn
ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att
utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen
och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för
barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.
Skolverkets Allmänna råd om Systematiskt kvalitetsarbete — för skolväsendet
Att styra och leda kvalitetsarbetet
Huvudmannen bör

•

skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och för
hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara,
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•

se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer
kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå, samt

•

se till att förskolechefer, rektorer och arman berörd personal kan använda
ändamålsenliga former för uppföljning och analys av utbildningen.

Förskolechefen bör
•

skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på enheten,

•

se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer
enhetens kvalitetsarbete, samt 6. Se till att personalen på enheten kan använda
ändamålsenliga former för uppföljning och analys av utbildningen.

Att dokumentera kvalitetsarbetet
Huvudmannen bör
•

se till att det finns dokumentation som är tillräcklig för att ligga till grund för
analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar av
utvecklingsinsatser,

•

skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och
ändamålsenliga för huvudmannens kvalitetsarbete, samt

•

sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet
inom huvudmannens verksamhet.

Förskolechefen bör
•

se till att dokumentationen är tillräcklig för att ligga till grund för analys och
beslut på enhetsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser,

•

skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och
ändamålsenliga för enhetens kvalitetsarbete, samt

•

sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet
inom enheten.

Att följa upp måluppfyllelsen
Huvudmannen bör
•

samla in och sammanställa resultaten för alla verksamheter tillsammans med
underlag som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av
utbildningen påverkat måluppfyllelsen

Förskolechefen bör
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•

sammanställa enhetens resultat och se till att det finns underlag som visar hur
förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat
måluppfyllelsen, samt

•

se till att det utöver uppföljningen genomförs utvärderingar av särskilt
identifierade områden inom enheten.

Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven
Huvudmannen bör
•

med utgångspunkt i uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar
resultaten och måluppfyllelsen för den samlade verksamheten,

•

använda analysen som underlag för dialoger med enheterna om
utvecklingsbehov, samt

•

utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka
insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas.

Att planera och genomföra utbildningen
Huvudmannen bör
•

se till att planeringen av utbildningen utgår från analysen av måluppfyllelsen
och de utvecklingsområden som ska prioriteras på respektive nivå,

•

ange i planeringen vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till,

•

ange i planeringen vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt
för att utbildningen och utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras, samt

•

se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen.

Förskolechefen bör
•

se till att enhetens planering av utbildningen utgår från den gemensamma
analysen av måluppfyllelsen och huvudmannens respektive enhetens beslut
om prioriterade utvecklingsinsatser,

•

se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen.

Skolverkets Allmänna råd om Måluppfyllelse i förskolan
Huvudmannen bör
vid fördelning av resurserna beakta faktorerna:
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•

Personalens utbildning och kompetens samt personaltäthet

•

Barngruppens storlek och sammansättning

•

Miljöns utformning och

•

Socioekonomiska förhållanden

Av Skolverkets kommentarer (s. 15) framgår bl a att det systematiska kvalitetsarbetet
kan utgöra ett viktigt underlag för resursfördelningen. Vidare att en viktig del av det
systematiska kvalitetsarbetet är dialog och återkoppling mellan huvudmannen och
förskolechefen samt mellan förskolechefen och personalen.

