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Tillsyn vid Lyckobackens fristående förskola enligt Skollagen 26 kap § 11. 

Barn och utbildningsnämnden konstaterade att det vid årliga tillsyner har påpekats brister 

och felaktigheter i företagets dokumentation vid upprättande och revidering av efterfrågade 

handlingsplaner sedan 2012. Lyckobackens egna planer har inte följts. Lyckobackens förskola 

har bytt förskolechef utan att detta har meddelats till Barn- och utbildningsnämnden. 

Lyckobackens förskola har utökat antal barn i verksamheten utan att ansökan om tillstånd 

för utökningen. Verksamheten behöver uppdatera sina kunskaper vad som krävs av dem som 

huvudman. 

Barn och utbildningsnämnden ålade Lyckobackens fristående förskola 2016-10-25 att till den 

1 december 2016 vidta följande åtgärder: 

1. Inkomma med ansökan om utökning av antalet platser i förskolan.

2. Säkerställa att företaget har ett mailsystem så chefen för verksamheten kan läsa av sin

mail kontinuerligt.

Vidare ålades Lyckobackens fristående förskola att till den 28 februari 2017 vidta följande 

åtgärder: 

3. Redovisa vilka rutiner man har för arbetet med övergångar från förskola till skola.

4. Inkomma med plan för systematiskt kvalitetsarbete

5. Skicka in samtliga planer för verksamheten.

Vidtagna åtgärder utifrån ovanstående beslut: 

1. Barn- och utbildningnämnden godkände 20161221 Företaget Lyckobackens förskola

en utökng från en till två förskolegrupper samt en utökning av antalet barn till 30 i

åldern 1-5 år fördelat på två grupper.

2. Lyckobackens förskola har en ett mailsystem för verksamheten.

3. Rutiner för övergågnar från förskoleklass till skola, plan för systematisk

kvalitetsarbete samt samtliga planer är inskickade före 20170228.

20170523 genomfördes ett uppföljningsbesök vid Lyckobackens förskola av Elisabeth 

Fjällstrom, chef för och grundskolan samt Margareta Sundin utredare. 

20170526 meddelar Lyckobackens förskola att styrelsen har beslutat att Lena Sehlkvist är 

förskolechef från 20170524. Ställföreträdare Anna-Maria Henriksson. 

4-5 20170620 Samtliga dokument och planer där hänvisning till förskolechef finns är

    inskickade och reviderade. 

Bedömmer att åtgärderna i alla punkter är åtgärdade enligt ovan. 

Elisabeth Fjällström 

Vik.  förvaltningschef 


