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Barn- och ungdomsnämnden 

Sammanställning av egenkontroUsenkät för förskola mars 2013 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att lägga sammanställningen ti l l handlingarna. 

Ärendet 
Barn- och ungdomsnämnden har tillsynsansvar för fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg i Uppsala kommun. Ett led i tillsynen är att samla in grundinformation om fristående 
förskolor och familjedaghem i form av en enkät för egenkontroll. En sådan enkät 
genomfördes för fristående förskolor år 2010 och har genomförts för år 2011 för såväl 
fristående som kommunala förskolor och pedagogisk omsorg. 2013 har också en enkät 
besvarats av både fristående och kommunala verksamheter. Enkäten syftar t i l l att få fram en 
helhetsbild av verksamheten inom Uppsala kommun samt belysa kvaliteten. Svaren kan tjäna 
som grund för intressanta jämförelser i svaren på föräldraenkäten. Svaren på enkäten kan även 
användas för att välja ut vilka förskolor och pedagogisk omsorg som ska inspekteras 
kommande år. 
I enkäten fmns även möjlighet för förskolor att beskriva saker de tycker att de är bra på och 
som skulle kunna spridas t i l l andra. Dessa lärande exempel kan sedan kvalitets säkras av 
kontoret för barn, ungdom och arbetsmarloiad och användas i utvecklingen av förskolorna och 
pedagogisk omsorg i Uppsala. Exemplen tas inte upp i denna rapport utan hanteras i andra 
sammanhang. 

Utöver frågor som tidigare besvarats i egenkontrollsenkäten införs från och med 2013 frågor 
från Sveriges kommuner och landstings (SKL) nyckeltal för att kommunen ska kunna jämföra 
sig mot andra kommuner i riket. 

Undersökningen genomfördes i mars månad 2013. Nästa egenkontroUsenkät genomförs mars 
2015. 

Resultat 
Sammanlagt medverkade 188 förskolor och 34 familjedaghem där 96 st. förskolor var 
kommunala och 92 st. fristående och där 18 st. familjedaghem var kommunala och 16 st. 
fristående. Svarsfrekvensen uppgår ti l l 98 % för förskolorna och ti l l 97 % för 
familjedaghemmen. Resultaten presenteras genom tabeller och stapeldiagram där jämförelse 
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mellan fristående och kommunala förskolor och familjedaghem redovisas i varsin stapel. 
Svaren anges i antal och andel (%) av det totala antalet svarande i både tabeller och diagram. I 
rapporten redovisas även jämförelser mot vissa av SKL:s nyckeltal där frågor ställts i enkäten. 
Sammantaget visar inte resultatet av egenkontrollen på några mer omfattande brister i 
verksamheterna. En del förskolor och familjedaghem behöver dock upplysas om att de inte 
följer eller har kunskap om vissa lagar och riktlinjer (t.ex. angående systematiskt 
kvalitetsarbete och rutiner för barn i behov av särskilt stöd). Vissa resultatet behöver även 
följas upp med ytterligare undersökningar (t.ex. förskolechefers utbildning och omsorg under 
stängning av verksamheten) eller jämförelser mot föräldraenkäten (t.ex. öppettider). Det finns 
också tydliga skillnader i många avseenden mellan kommunala och fristående förskolor, t.ex. 
avseende förskolechefernas utbildning, antal dagar som förskolan hållit stängt och om det finns 
dokumentation över varje barns utveckling och lärande på förskolan. 

När det gäller SKL:s nyckeltal spretar resultaten. Avseende vissa nyckeltal ligger förskolorna 
i Uppsala bättre t i l l än i riket i övrigt och avseende ändra ligger man sämre t i l l . Utöver att 
detta beskrivs under varje fråga finns även en jämförelse. Vilka frågor som ställts för att 
möjliggöra jämförelse mot SKL:s nyckeltal framgår av förteckningen över frågor. 
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