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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
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Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-12-19

§ 109 Dnr 2018/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunrevisionen: Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet in-
om förskolan 

Ärendebeskrivning

Ernest & Young har å kommunrevisionens vägnar granskat om barn- och utbildnings-
nämnden arbetar ändamålsenligt med det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan. 
Revisionen bedömer att nämnden i stora delar arbetar ändamålsenligt för att följa upp, ana-
lysera resultat, planat och utveckla utbildningen. Revisionen rekommenderar barn- och 
utbildningsnämnden att 

 arbeta för likvärdighet avseende bland annat lokaler och personal (personaltäthet 
och kompetens) mellan förskolorna samt i de fall det finns godtagbar anledning till 
skillnader tydligt dokumentera detta

 säkerställa att nämnden tar del av enskilda förskolors utvecklingsbehov som kan 
ligga till grund för framtida prioriteringar

 säkerställa att nämnden aktivt tar del av förskolans utvecklingsarbete, till exempel 
genom löpande rapporter, verksamhetsbesök samt i framtagandet av årshjul och ra-
mar för det systematiska kvalitetsarbetet.

Barn- och utbildningsnämndens svar på granskningen ska vara revisionen tillhanda senast 
den 31 december 2018. Nämnden beslutade 12 december 2018 § 112 uppdra åt barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om svar på revisionens granskning. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till svar.

Beslutsunderlag

Rapport – Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, november 2018
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-12-12 §112
Förslag till svar 2018-12-17

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar 
 inge svar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar.

_______
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