2015-11-20

Kompletterande utredning huruvida fristående förskolan I Ur och SkurForsen uppfyller barn-och utbildningsnämndens regler för profilering samt
rätt till kommunalt verksamhetsbidrag utifrån tidigare beslut 2006.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2006-04-26 att tillstyrka ansökan från
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB att från och med 2006-07-01 starta en enskild förskola i
Piteå Kommun, I Ur och Skur-Forsen. I ansökan anges att verksamheten ska bedrivas enligt
de mål och riktlinjer som följer av skollagen, grundskoleförordningen, läroplanen för
förskolan samt Piteå kommuns barn- och utbildningsplan. Förskolan ska även följa
friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur.
Barn och utbildningsnämnden antog 2008-05-07 kriterier för profileringar i förskolan och
grundskolan.
Profilering I Ur och Skur
Utbildning/auktorisation:
Att 25 % av personalen har startat sin grundutbildning i Ur och Skur, 7,5 poängs
högskolekurs. Senare krävs 75 % utbildningsnivå + utbildning inom alla Friluftsfrämjandets
barnverksamheter, förutom den pedagogiska utbildningen. Obligatorisk närvaro vid minst ett
nätverksmöte/ år.
Förskolan/skolan betalar serviceavgift till Friluftsfrämjandet.
Friluftsfrämjandet
För att teckna licensavtal för I Ur och Skur ska 25 % av pedagogerna genomgå
grundutbildningen. En utbildningsplan ska finnas för att 75 % av pedagogerna ska genomgå
grundutbildningen.
Bakgrund
När tillsyn av fristående förskolan I Ur och Skur-Forsen genomfördes våren 2015-06-16
uppfylldes kravet på utbildning, I Ur och Skur, för profilering.
Oktober 2015 genomfördes en uppföljning av de förskolor som har profileringar inom
kommunens och fristående förskolor om de uppfyller kriterierna för sin profilering. Vid den
tidpunkten rapporterade I Ur och Skur- Forsen att deras förskola inte uppfyllde kravet på
profileringen I ur och skur vad gäller personalens utbildning.
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2015-09-30
Utredare på Utbildningsförvaltningen meddelade skriftligen rektor på I Ur och Skur Forsens
fristående förskola att enheten inte uppfyllde villkoren för profilering vad gäller personalens
utbildningsnivå läsåret 2015/2016. Rektor informerades om att återkallelsen av profilering gör
rektor till Barn- och utbildningsnämnden.
2015-10-12
Rektor vid I Ur och Skur- Forsen meddelar skriftligen att Piteå kommun, Barn och
utbildningsnämnden inte bestämmer om I Ur och Skur Forsens fristående förskola får ha sin
profilering eller inte. Framförallt inte när det gäller en fristående enhet. Det är Främjandet
som beslutar anser rektor. En plan kommer att arbetas fram tillsammans med I Ur och Skur
för att fler pedagoger ska få grundutbildningen.
20151110
Utredare meddelar rektor att I Ur och Skur-Forsen kommer att tas upp som ett ärende på nästa
barn- och utbildningsnämnd att förskolan inte uppfyller kravnivån på profileringen I Ur och
Skur
Rektor ombeds att skicka in hur personalens kompetens vad gäller I Ur och Skur utbildning
ser ut idag och inför komman år.
Rektor meddelar att förskolan kommer att göra en plan för hur personalen ska utbildas.
Friluftsfrämjandet ska skicka ett förslag och deras stadgar.
Utredare vill att rektor skickar in planeringen för utbildningen, hur många i personalen som
idag har utbildningen och vilken omfattningen de arbetar och hur det ser ut 2016-01-01
2015-11-17
Fastighetsbolaget Sikforsbyggden AB inkommer med efterfrågade dokument 2015-11-17.
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Analys av inkomna dokument från Fastighetsbolaget Sikfors AB
Av dokumentet framgår inte om den bemanning som finns angiven i dokumentet avser idag
eller 2016-01-01 vilket har efterfrågats.
Vid uppföljningen av profileringen I Ur och Skur framgår att en personal med utbildning
inom I Ur och Skur slutar under pågående år och övergår till annan förskola. Detta innebär att
antal grundutbildad personal på förskolan I Ur och Skur forsen inte uppgår till 25 %.
Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB:s bedömning är att det inte ligger i kommunens uppdrag
att utföra tillsyn på metoderna. I deras fall skulle det vara Friluftsfrämjandet som avgör om de
är behöriga till sin profilering. Kommunen gör inte tillsyn av metoderna som används för att
nå målen. Om en förskola har en profilering utför kommunen en uppföljning årligen att
kriterierna för profileringen är uppfyllda.
Är I Ur och Skur en metod eller profilering? I inkomna dokument använder Fastighetsbolaget
Sikforsbygden AB både metod och profilering.
Friluftsfrämjandet pedagogiken I Ur och Skur som sin arbetsmetod. Kommunen har gjort
bedömningen att I Ur och Skur Forsen har haft en profilering då de tidigare har svarat på
frågan om profilering.
En utbildningsplan har upprättats för samtliga anställda pedagoger och en barnskötare har
lämnats in. Starten för utbildningen startar januari 2016 och avslutas i september 2016.
För arbetsledaren inom I Ur och Skur-Forsen finns en arbetsbeskrivning som saknar datering
och underskrift. I arbetsbeskrivningen under rubriken,
Ansvar
 Att verksamheten genomförs enligt gällande lagstiftning.
 Att verksamheten genomförs enligt nationella, kommunala, styrelsens och
skolledningens styrdokument.
 I samverkan med rektor/förskolechef och arbetslag planera för förskolan
kompetensutveckling.
 Uppföljning av medarbetarnas kompetensutveckling.
Befogenheter
 Att besluta om lämpliga åtgärder inom ansvarsområdet.
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Arbetsledaren har haft ansvar att tillsammans med rektor planera för utbildning av personal I
Ur och skur.
Friluftsfrämjandet genomför utbildning minst två gånger per år på olika platser i Sverige.
Arbetsledare har i sitt ansvar att vara uppdaterad på b.la. nationella och kommunala
styrdokument och har därför haft kännedom om Barn- och utbildningsnämndens krav för
profilering.
Intyget som inkommit från Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling innehåller
felaktigheter såsom:
- Friluftsfrämjandet har skrivit att Barn- och utbildningsförvaltningen har meddelat att
de tänker dra in tillstånd att driva förskola alternativt sänka bidrag på grund av att
förskolan inte når 75 % utbildningsgrad av grundutbildningen I Ur och Skur.
- Friluftsfrämjandet påtalar även att kommunen enligt lag inte kan särbehandla en
verksamhet och ge den ett lägre bidrag än kommunens övriga förskoleverksamheter
Barn- och utbildningsförvaltningen är inte huvudman för utbildningen i Piteå
Kommun. Huvudman är Barn- och utbildningsnämnden.
- Kommunen har tillsynsansvar enligt Skollagen 26 kapitlet. I uppmaningen till Sikfors
I Ur och Skur om återkallelse av profilering framgår att Barn- och
utbildningsnämnden kräver att 25 % av personalen har startat sin grundutbildning inte
75 % av personalen.
Barn- och utbildningsnämnden särbehandlar inte I Ur och Skur Forsen. Nämnden är skyldig
att utföra tillsyn enligt skollagen 26 kapitlet i syfte att kontrollera om den verksamhet som
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska
rätta fel som upptäcks vid granskningen.
Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola,
fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet beslutades i barn och utbildningsnämnden
2015-09-30
Under rubriken förändringringar i verksamheten finns följande text:
Förändringar i verksamheten ska fortlöpande anmälas till barn och utbildningsnämnden.
Det kan till exempelvis handla om när verksamheten överlåts på någon annan huvudman,
förändringar av företagsstyrelse, byte av verksamhetschef, pedagogisk ledning, vid förändring
av antal platser i verksamheten, ideologisk eller pedagogisk inriktning eller byte av lokal.
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