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Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
Dnr KS/2016:1436
Bakgrund
Skolinspektionen bedriver tillsyn över de verksamheter som den godkänt medan
kommunen som ger godkännande till fristående förskolor också ska bedriva tillsyn
över dem. Inom Orust kommun gäller det Waldorfpedagogik på Orust, Orust
Montessori och Förskolan Svanen.
Skolinspektionen beskriver kommunens uppdrag på följande sätt:
”Det är viktigt att kommunens tillsyn omfattar de granskade verksamheternas förmåga att leva upp
till intentionerna i läroplanen. Det handlar både om innehållet, att det pedagogiska arbetet omfattar
hela läroplanen och riktas mot målen och om kvaliteten i det arbetet, att verksamheten bedrivs enligt
läroplanens uppdragsbeskrivning och riktlinjer.
Faktorer som barngruppsstorlek, personaltäthet, personalens och förskolechefens utbildning och
kompetens, och förskolans inne- och utemiljö är viktiga förutsättningar för förskolornas verksamhet.
Kommunerna ska i sin tillsyn inte begränsa sig till att enbart granska sådana faktorer samt begära
in kvalitetsredovisningar och ekonomiska redogörelser. Det som också ska bedömas är förskolornas
faktiska arbete, att förutsättningarna tas tillvara och omvandlas till ett innehåll och en kvalitet som
lever upp till kraven för verksamheten.”
Sedan många år har Orust kommuns tillsyn över fristående förskolor framförallt
bedrivits genom verksamhetsbesök men där har det saknats en systematisk
genomgång av hela verksamheten och att den bedrivs enligt gällande lagstiftning.
Under 2015 tog förvaltningen fram en modell för tillsyn där de områden som ligger
till grund för godkännanden granskas. Samtliga fristående förskolor har granskats
enligt den nya modellen och det har i något fall framkommit brister som sedan
åtgärdats.
2017-05-08 genomfördes tillsyn vid Orust Montessoriförskola. Vid tillsynen skedde
intervjuer med personal, förskolechef och förälder. Dokumentation som visar hur
verksamheten bedrivs och följs upp begärdes in.
Överlag bedöms verksamheten bedrivas enligt gällande lagar och förordningar. Det
finns en stor pedagogisk medvetenhet och man arbetar systematiskt med att följa upp
och utveckla verksamheten.
En förändring som skett sedan förra tillsynsbesöket är att man anställt en ny rektor
tillika förskolechef. På frågan om utbildning visar det sig att rektor/förskolechef
saknar pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav.
Orust kommuns beslut efter tillsyn – Föreläggande
Orust kommun förelägger med stöd av 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) Orust
Montessoriförskola att senast den 30 november 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa
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påtalad brist. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till
Orust kommun.
Behörighetskrav för förskolechef
Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt. (Skollagen 2 kap 11 §)
Skolinspektionen kräver en pedagogisk utbildning på högskolenivå. Utbildningen
behöver inte leda till ett pedagogiskt yrke som exempelvis lärare eller förskollärare
men utbildningen måste innehålla pedagogiska utbildningsmoment. Någon exakt
gräns för hur många poäng i pedagogik man bör ha läst för att uppnå kravet kan inte
anges. Skolinspektionen har hittills godkänt ett antal utbildningar som anses vara
behörighetsgivande men gör en bedömning i varje enskilt fall.
Den person som på Orust Montessoriförskola är anställd som förskolechef, saknar
pedagogisk högskoleutbildning som motsvarar skollagens krav.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att förelägga Orust Montessoriförskola att vidta åtgärder enligt ovanstående beslut
efter tillsyn.
__________
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Yttrande kring samrådshandling gällande tillägg för detaljplan för Svanesund
2:30 m.fl.
Dnr KS/2017:418
Bakgrund
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända ovanstående detaljplan för
samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § PBL.
Det övergripande syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätt från 33
procent till 50 procent för att främja industriändamål.
En ny detaljplan ska upprättas för området samt närliggande idrotts- och f.d
skolområde (beslut väntas hösten 2017), men för att säkerställa behovet av utökad
industrimark inom en snar framtid bedöms en ändring avseende byggrätt inom
befintlig byggnadsplan ändå som lämplig. Ändringen vävs in i kommande detaljplan.
Ändringarna bedöms inte påverka Förvaltningsområde Lärandes verksamhet.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att yttra sig med att inte ha några synpunkter på föreslaget tillägg i detaljplan för
Svanesund 2:30 m.fl. och detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
__________
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Redovisning om studieresultat i grundskolan läsåret 2016/2017 (nationella
prov samt betyg i årskurs 8 och 9)
Dnr KS/2017:1358
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultat, betyg m m avseende
vårterminen 2017.
__________
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Redovisning av resultat från förskoleenkät våren 2017
Dnr KS/2017:1359
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultatet av genomförd
förskoleenkät våren 2017.
__________
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Redovisning om skolresultat för nyanlända elever
Dnr KS/2017:1360
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om skolresultat för
nyanlända elever.
__________
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Information om obligatorisk sommarskola
Dnr KS/2017:1361
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om beslutet om obligatorisk
sommarskola.
__________
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Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:200
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet. Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen och som består av
chefer och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser behoven och arbetar
gemensamt med frågan ur ett helhetsperspektiv. I dagsläget finns det stort behov av
förändringar i Ellös för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör göras
för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
__________
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Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:55
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:54
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2017)
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: en
rapport avser Varekils skola och en rapport avser Ängås skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2017-06-01 i elevärende om kränkande behandling och
elevs rätt till utbildning. Dnr LVS/2016:17.
Skolinspektionen förelade kommunen i ett beslut daterat 30 november 2016, att vidta
åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls och att
elevens rätt till utbildning tillgodoses. Skolinspektionen begärde att kommunen,
senast den 27 februari 2017, skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av föreläggandet, vilket kommunen gjort. Mot bakgrund av uppgifterna i
kommunens redovisning, bedömer Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
__________

