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Rapport från oanmält tillsynsbesök på Bråthult och Virestads förskolor
Deltagare: Jenni Karlsson, verksamhetschef och Caroline Johansson, pedagogisk
utvecklare.
Syfte: Kommunen har en skyldighet att inspektera enskild verksamhet, inhämta
upplysningar och ta del av handlingar som behövs. Vid tillsyn bedöms om brister finns
som påverkar verksamhetens godkännande. Områden som granskas vid tillsyn är
verksamhetens styrning, organisation, kvalitet och säkerhet.
Uppgifter har inhämtats genom: besök i verksamheten samt samtal med personal och
barn. Förskolechefen var inte på plats vid besöket.
Beskrivning av verksamheten:
I Bråthult finns det för närvarande tre grupper, de yngsta Fjärilarna 7 barn, en mellan grupp
Fåglarna antal 8 och de äldsta Fiskarna som är 15 barn, sammanlagt är det 30 barn på
förskolan och det arbetar två förskollärare där. Verksamheten är förlagd till tre olika rum på
en ganska liten yta. Förskolepersonalen har löst det bra genom olika former av indelningar i
rummen, avgränsningar mellan olika erbjudande för lärande och utveckling tex ateljé, café
och samlingshörna. I miljön och genom dokumentation syns till viss del arbetsprocesser som
pågår men också vad de gjort tidigare. De har öppnat upp en större ateljé i källaren för alla
barn från förskola till skola med flera möjligheter för att utveckla sin skapande förmåga inom
flera estetiska uttrycksformer.
Att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina tankar, erfarenheter
och upplevelser i olika uttrycksformer så som bild, lek, rörelse, sång och musik, dans och
drama. (Lpfö 98 2016:9) är det prioriterade mål som hela förskolan arbeta med och
utvecklingsområdet är kreativitet. Arbetet med arbetsverktyget pedagogisk dokumentation
fungerade bra i höstas men har avstannat nu under våren på grund av personalbyte.
Dagen då vi var där var det färre barn på förskolan. Det fattades personal men man behövde
inte sätta i någon vikare.
I Virestad finns det tre grupper som är likt hur Bråthult organiserat sin indelning av barn, antal
barn på förskolan är 43 barn. Flest barn är de ute i ”modulen” där det är 20 barn, mellangruppen är 14 barn och de yngsta är 9 barn, i varje grupp arbetar det en förskollärare. I de
två grupperna med yngre barn var miljön indelad med rum i rummet och med
aktivitetshörnor för olika lärande och utveckling. Belysningen i rummen ger ett lugn i rummet,
inga lysrör utan spotlights som är placerade med en tanke och en riktning.
Förskolepersonalen på Virestads förskola har löst miljön på ett bra sätt och anpassat den
väl till de lokaler som de har att tillgå.
I miljön och genom dokumentation syns till viss del vad barnen arbetar med just nu men
också vad de har gjort tidigare. Förskolan har samma mål och utvecklingsområde som på
Bråthults förskola och även här syns det hur barnen får erbjudande och möjlighet att utveckla
sin skapande förmåga. Arbetsverktyget pedagogisk dokumentation fungerar och arbetas
med på förskolan. Två förskollärare (en från Virestads- och en från Bråthultsförskola) har fått
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i uppdrag av förskolechefen att stötta i kvalitetsarbetet på förskolorna. De har fått
kompetensutveckling då de varit i Stockholm på Förskoledagarna genom Gothia
fortbildningar. Vi informerar om att förskolorna i kommunen får föreläsningar genom
kommunnätverket (där Älmhult, Osby, Tingsryd och Sölvesborg medverkar) och att
Virestads- och Bråthults förskolor är välkomna till ett självkostnadspris. Även kommunens
pedagogiska utvecklare finns till förfogande om de önskar stöd i kvalitetsarbetet och
arbetsverktyget pedagogisk dokumentation.
Vid tiden för besöket var det färre barn bland de yngsta barnen.
Dagen före vårt besök hade båda förskolorna Vernissage för vårdnadshavarna. Det hängde
flera bilder på väggarna som barnen skapat. Vernissagen hade varit uppskattad av
vårdnadshavarna berättar personalen och även barnen berättar positivt om
vernissagekvällen.
Via mejl med förskolechefen får jag ytterligare uppgifter angående barn/pedagog. I Bråthult
är det 4,6 barn/pedagog och i Virestad är det 5,3 barn/pedagog
Förskolechefen skriver vidare att hon kommer att lägga stor vikt vid fortbildning av
personalen och vill gärna få inbjudan till de föreläsningar som hålls i kommunens regi.
Personalen har fått/ eller ska få fortbildning inom följande områden: Drog och alkoholmissbruk , Ergonomi och stresshantering, föreläsning personlig utveckling/ledarskap,
föreläsning Giftfri Förskola samt studiebesök på två förskolor.
Förskolechefen blir inbjuden till den förskolechefsträff den 4/5 då kommunens miljöstrateg,
Cecilia Axelsson, kommer och diskuterar handlingsplanen för Kemikaliesmart förskola i
Älmhult.
Sedan förra tillsynsbesöket har lärmiljöerna i Bråthult förbättrats och en ateljé finns dit
förskolebarnen har tillgång.
Det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen behöver utvecklas
ytterligare.

