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Tillsyn av förskolan Drömvallen, 2018-02-14 
 
Inledning 
Barn och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av verksamheten vid förskolan 
Drömvallen i Sikeå. Tillsynen har gjorts av förskolechef Josefine L Pettersson 2018-02-14. 
Tillsynen riktas på hur verksamheten bedrivs samt dess förutsättningar och resultat. 
Bedömningen av kvalliten och hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån 
läroplan för skola och förskola samt övriga styrdokument.  
 
Underlag för bedömningen är dels ett frågeformulär som förskolan fyller i och skickar in före 
besöket samt olika dokumenterade planer som lokal arbetsplan, systematiskt miljöarbete, 
klagomålsrutiner, systematiskt brandskyddsarbete och Likabehandlingsplan mot kränkande 
behandling från förskolan Drömvallen. Bedömningen sker också utifrån dokumenten, besök i 
verksamheten och information som samlats in under besöket. 
 
 

Sammanfattande bedömning 
Verksamheten på förskolan Drömvallen följer intentionerna i läroplanen och verksamheten 
har god kvallitet. Verksamheten utgår från barnen som har stort inflytande i verksamheten. 
 
Förskolan Drömvallen drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan har två avdelningar som 
samarbetar med en fritidsavdelning.  
 
 Förskolan och fritidshemmet öppnar och stänger gemensamt. Förskolan har två avdelningar 
som är åldersindelade i 1-3 år och 3-5 år. Förskole gruppen 3-5 år samjobbar delvis med 
fritidshemmet. I och med att grupperna är åldersintegrerade så har barnen möjlighet till lek 
samling eller pyssel med jämnåriga i liten grupp. Verksamheten kännetecknas av lärande, 
möten, känslor och glädje. 
 
Förskolärarna på förskolan har fått utrymme för att utöva sitt utökade uppdrag som 
pedagogiska ledare. Förskolan Drömvallen brottas med samma utmaningar som man gör i 
den kommunala förskolan, bristen på personal och framför allt utbildade förskollärare. 
Förskolechefen läser förnärvarande förskolechefs utbildning och beräknas vara klar under 
vårterminen. Utbildningen gör att förskolechefen får ett nätverk som hon kan bolla 
pedagogiska frågor med. Önskvärt är också att hitta former för nätverkande med 
kommunens förskolechefer. 
Pedagogerna jobbar med att dokumentera sina utvecklingsområden men kämpar med 
analys delen- varför blev det som det blev? Och hur vet vi det? 
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Samanlagt har föräldrakooperativet 6 personal och 562 % års anställda i barngrupp på 
förskolan och fritidshemmet av dessa är 150% förskollärare, 412 % är barnskötare eller 
personal utan utbildning men med lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. Utöver det 
tillkommer 50% förskolechef 90% städ/kök och 50% vaktmästare. Det finns 24 inskrivna barn 
i förskolan och 12 barn i fritidshemmet.  Personaltätheten ligger ungefär i samma nivå som i 
Robertsfors kommuns förskolor och fritidshem. 
 
Förskolan håller öppet 6.00- 17.00 men är flexibla utifrån föräldrars behov av omsorg. 
 
Förskolan gör en brukarundersökning vart 3,dje år där föräldrar har möjlighet att ge sina 
åsikter. Föräldrarna anser att deras barn ges en god omsorg, att de har en bra gemenskap 
och att barnen får bra hemlagad mat. Både föräldrar och personal uttrycker att samverkan 
förskola, hem fungerar väl. Utvecklingssamtal erbjuds två gånger per år och föräldramöte en 
gång per år.  
 
Jag ser inga direkta brister vid inspektionen. Personalen jobbar mot de utvecklingsområden 
som de ser vid sin kvalitetsrapport. 
 
 

Beskrivning av förskolan 
Förskolan Drömvallen är en enskild förskola som är ett föräldrakooperativ som drivs som en 
ekonomisk förening. Förskolan har två förskoleavdelningar en för de små barnen och en för 
de större barnen som delas upp i fyra grupper under delar av dagen och en 
skolbarnomsorgsavdelning som inryms i två separata byggnader på samma gård. Gården är 
inhägnad och vetter mot en hockeyplan och en skogsdunge. Barnen är indelade i en 1-3 års 
och 3-5 års grupp. Förskolan och fritidshemmet har gemensamma öppningar och 
stängningar och samarbetar delar av dagen. Förskolan har en uttalad pedagogisk profil; 
Närmiljö och lägger stor vikt på natur, hållbar utveckling, känslor, möten och lärande. 
 
Förskolan har ett eget kök som lagar mat av ekologiska råvaror.  
 
 

Beskrivning av förutsättningar 
Förskolan leds av en styrelse som består av föräldrar inom kooperativet. Styrelsens 
ordförande heter William Selberg. Det pedagogiska ledningsarbetet och föreståndaransvaret 
har Johanna Wahlstedt som också jobbar som förskolärare i barngrupp. Förskolan har 
schemalagd föräldrasamverkan såsom grupper för styrelse, fastighetsarbete men också kris, 
arbets, och nöjes kommitté   
 
Vid tiden för besöket fanns 24 förskolebarn inskrivna. Förskolan använder sig av kommunens 
kö system. Förskolan Drömvallen har möjlighet att nyttja kommunens resursteam som 
består av specialpedagog och/eller logoped. Resursteamet anlitas för att jobba med barn 
som är i behov av extra stöd och handleda personalen i deras arbete med dessa barn. 
 
Förskolan har skyldighet att hålla öppet 12 timmar men för närvarande är behovet av 
öppethållande mellan 6.00 och 17.00. Personalen uppger att de är flexibla utifrån föräldrars 
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tillsynsbehov. Förskolan har eget tillagningskök. Kök och städ sköts av samma person (90%). 
Förskolan har en vaktmästare som också fungerar som personal stundvis( 50%). 
Barnskötarna gör 36,5 timmar i barngrupp, 3,5 timmar barn fri tid för dokumentation 
personalmöten, föräldrasamtal och föräldramöten medan förskolläraren har ytterligare 3,5 
timmar för pedagogiskhandledning av personal. En del av den barn fria tiden förläggs på 
kvällstid.  En stor del av personalens reflektionssamtal görs bland barnen. 
 
 

Beskrivning av verksamheten 
Förskolan Drömvallen har valt att profilera sig med inriktning Närmiljö vilket innebär stort 
fokus på den egna individen samt på den fysiska närmiljön. Man arbetar för att varje barn 
ska vara trygga individer som känner sig självt, sina känslor, egenskaper och styrkor. Alla ska 
känna respekt för sig själva, varandra, vår miljö, och vårt samhälle och även känna sig 
delaktiga. Pedagogerna jobbar också kontinuerligt med matematik, språk, skapande, rörelse, 
sång, utforskande, experimenterande med leken som utgångspunkt. Förskolan jobbar också 
systematiskt med språkträning. Stora delar av den pedagogiska verksamheten bedrivs 
utomhus. Förskolan följer läroplanerna och upprättar varje år en lokalarbetsplan som de 
jobbar efter, följer upp och utvärderar. Förskolan jobbat utifrån att varje barn ska få komma 
till tals och få känna sig trygga och stärkta i sina egna förmågor. Grunden till lärandet är att 
alla (personal i barngrupp, kök, städ, vaktmästare och barn) i förskolan ska ha roligt. 
 
Förskolans barn delas i fyra åldersindelade grupper. Meloner 1 år, apelsiner 2år, Äpplen 3 år 
banan 4 år och Päron 5 år. Gruppindelningen görs vid samlingar och olika aktiviteter. De 
aktiviteter som genomförs utgår från barnens intressen och önskningar men också utifrån 
pedagogernas planeringar. Trygghet, stabilitet och kontinuitet är viktiga ingredienser i 
förskolans verksamhet.  
 
Förskolans grundaktiviteter som man jobbar med varje vecka är språk, mattematik, 
skapande, rörelse och känsloarbete. Dessa aktiviteter är planerade av pedagogerna men kan 
utifrån barnens intressen leda till andra aktiviteter i barnens strävan efter kunskap. 
 
 Förskolan erbjuder två föräldrasamtal och ett föräldramöte varje år. Personalen prioriterar 
föräldrasamverkan genom att bjuda in till aktiviteter som julfester, grillfester arbetskvällar 
mm. Föräldraenkäter genomförs ca. vart 3,dje år. Föräldrarna har möjlighet att komma med 
förslag och åsikter till styrelsen.  
 
 Förskolan påbörjade hösten 2016 processen med systematiskt kvalitetsarbete (SKA) och har 
upprättat ett års hjul de har också portfolio för att dokumentera barnens lärande. Man 
använder sig av TRAS(tidig registrering av språket) som är ett hjälpmedel för personalen för 
att registrera eventuella brister i språk och språkförståelse och därigenom ge en 
fingervisning om vad pedagogerna ska arbeta med tillsammans med barnen. Förskolans 
riktade stöd (kommunens)besöker förskolan kontinuerligt för handledning och stöd till 
personal och barn. Förskolechefen håller i stor utsträckning personalens utbildningar och 
jobbar förnärvarande med förskolans läroplan och det systematiska kvallitetsarbetet. 
Förskolan Drömvallen har även tillgång till de kommunala försolorans kompetensutvecklings 
dagar.  
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 Vart tredje år genomförs en föräldraundersökning och barnintervjuer görs med de äldre 
barnen.  
 
 

Arbetsmiljö 
Likabehandlingsplan är reviderad 2018-01-24 
Systematiskt brandskydds arbete genomförs vart annat år senaste 2018-02-12 
Utrymningsplan gjord 
 Plan för krishantering, säkerhet vid utflykt och skyddsrond inomhus och uttomhus är gjorda 
2017-08-24 
Cheklista psyko socialarbetsmiljö och medarbetaresamtal görs varje år. 
 
 
 
Josefine L Pettersson 
Förskolechef Robertsfors kommun 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


