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§ 5 2021.439 BUN

Tillsyn Montessoriförskolan Asken, 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över de fristående förskolorna i
kommunen, enligt skollagens 26 kap. 4§. Tillsynen ska säkerställa att verksamheten bedrivs i
enlighet med skollagen (2010:800) och läroplan för förskolan. Vid tillsyn av de fristående
förskolorna i Alingsås kommun granskar kommunen om de fristående huvudmännen lever
upp till författningarnas krav. Granskningen görs inom områdena: Förutsättningar för
utbildningen, utveckling av utbildningen i förskolan, samt huvudmannens lämplighet och
insikt i de författningar som rör verksamheten. Under höstterminen 2021 har tillsyn
genomförts för verksamheten vid montessoriförskolan Asken.
Beredning
Tillsynen har genomförts genom inhämtande av handlingar från rektor och huvudman utifrån
de områden som tillsynen berör, samt genom ett tillsynsbesök. Under besöket fördes dialog
med rektor och huvudmannarepresentanter kring det inlämnade materialet. Besöket
avslutades med en genomgång av förskolans lärmiljö.
Vid tillsynen beskriver huvudman att föräldrar hjälper till i barngrupp vid vissa tillfällen,
exempelvis vid möten. Vid dessa tillfällen finns alltid en ansvarig pedagog som hanterar den
nära omvårdnaden av barnen, och huvudmannen har därmed bedömt att registerkontroll inte
behöver genomföras på de föräldrar som tillfälligt deltar i arbetet med barngruppen.
Förvaltningens bedömning är att registerkontroll inte behöver utföras för föräldrar som
tillfälligt befinner sig i verksamheten, men om de får i uppdrag av huvudman att regelbundet
utföra arbete i barngrupp så omfattas de av kravet på registerkontroll.
Utöver att förvaltningen noterar ovanstående har det, vid tillsynen av montessoriförskolan
Asken, inte framkommit annat än att huvudmannens ansvarstagande för förskolan uppfyller
författningarnas krav.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderar utförande av registerkontroll om föräldrar
regelbundet, och på uppdrag av huvudman, utför arbete med barnen men avstår från
ingripande i enlighet med Skollagen 26 kap 12§.

Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillsyn av Askens förskola och lägger den till
handlingarna.
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