Enheten förskola
Box 62
662 22 Åmål

Antagna av barn- och
utbildningsnämnden 2012-12-19

Rutiner för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Åmåls kommun
Verksamheten vid den fristående förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg, står under
tillsyn
av Åmåls kommun, Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har rätt att granska verksamheten, inhämta upplysningar och
ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Barn- och utbildningsnämnden ska även, inom
ramen för sin tillsyn, lämna råd och vägledning till den fristående förskolan.
Ansvarig för tillsynen för Barn- och utbildningsnämndens räkning är Enheten Förskola,
placeringsassistent, enligt delegeringsreglemente.

Kommunens kvalitetskrav


Verksamheten bedrivs i enlighet med de internationella och nationella styrdokument
som gäller för kommunal verksamhet.



Kommunens ”riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” i Åmåls
kommun, ska vara vägledande.



Årsredovisning med revisionsberättelse lämnas till Enheten Förskola senast
31: e mars.



Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete lämnas löpande under året.



Lag om registerkontroll av personal inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
följs.



Den enskilda förskolan/fritidshemmet/annan pedagogisk omsorg förbinder sig att
samtliga som är verksamma inom verksamheten erinras skriftligen om sin
tystnadsplikt enligt Skollagen.



Samtliga som är verksamma på den enskilda verksamheten ska skriftligen erinras om
sin anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§.

ÅMÅLS KOMMUN



Personalen ska ha motsvarande utbildning som Barn- och utbildningsförvaltningen i
Åmåls kommun finner lämplig.



Lokalerna ska uppfylla krav på god vistelsemiljö för barnen samt god arbetsmiljö för
de anställda. Lokalerna ska vara godkända enligt vid varje tidpunkt gällande normer
och lagstiftning.



Utemiljön ska uppfylla krav på god säkerhet, godkända lekredskap samt för att barnen
erbjuds en stimulerande och varierande utemiljö.



Den enskilda verksamheten ska vara öppen för alla barn. Undantag kan medges om
det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot
barn med omfattande behov av stöd. Undantag kan även medges med anledning av
verksamhetens särskilda karaktär, till exempel om endast medlemmar får ha barn
placerade i ett föräldrakooperativ.



Barnomsorgsavgifterna får inte överstiga maxtaxans nivå.



Uppgifter till den offentliga statistiken med mätdatum 15 oktober ska lämnas till
Enheten Förskola senast 31 oktober.



Den enskilda verksamheten är skyldig att se till att inskrivna barn omfattas av
erforderligt försäkringsskydd för olycksfall.



Den enskilda verksamheten ska ha giltig försäkring för sin verksamhet och egendom.



Tillsyn sker minst en gång per år, utifrån årlig tillsynsplan. Resultatet redovisas i
Barn- och utbildningsnämnden.

