BUN beslut den 25 feb 2010

Riktlinjer för pedagogisk omsorg
Ett nytt begrepp har införts i skollagen, pedagogisk omsorg. Syftet med att införa det nya begreppet är att
försöka öka mångfalden inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg genom en större variation av
utövare.
Definition av begreppet "Pedagogisk omsorg":
- En verksamhet som kan bedrivas på såväl dagtid som kvällar, nätter och helger
- En gruppverksamhet där fler än ett (1) barn är inskrivet (gäller även kvällar nätter, helger)
- Verksamheten är öppen för alla barn som kan tas emot i motsvarande offentlig verksamhet
- Flerfamiljssystem kan förekomma (ska framgå av godkännandet eftersom verksamheten då inte är
öppen för alla)
- En pedagogisk verksamhet ska bedrivas över tid, inte bara lämning och hämtning vid exempelvis
skola
Ansökan:
En ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg ska lämnas in till barn- och utbildningsnämnden 6 månader
innan planerad start av verksamheten. En ansökan som godkänts gäller i två år. Om verksamheten inte
kommit igång inom den tiden ska en ny ansökan om godkännande lämnas in till barn- och
utbildningsnämnden.
Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens hemsida
I ansökan ska följande frågor vara besvarade:
- Vem ska driva verksamheten?
- Hur många barn kommer att ingå i verksamheten?
- Vilken verksamhet avses? (verksamhetsform, åldersgrupp, upptagningsområde)
- Hur ska verksamheten finansieras?
- Hur beräknas barnomsorgsavgiften? (får ej överstiga maxtaxan)
- Vem ska ansvara för den pedagogiska verksamheten?
- Vilken utbildning kommer personalen att ha?
- Kommer externa personalresurser att anlitas? (konsulter/handledare)
Till ansökan ska också bifogas:
- En handling som visar vem som får företräda företaget (bolagsordning/stadgar/
registreringsbevis)
- Ritningar över lokalerna som planeras att användas
En kontroll, en vandelsprövning görs av den som kommer att vara ansvarig för verksamheten. Det innebär
att frågor ställs till följande myndigheter:
- Förekommer personen i belastningsregistret hos polisen?
- Har skattemyndigheten krav på personen?

- Har kronofogdemyndigheten krav på personen?
Lagrum:
I Skollagen kap 2a regleras vilka krav som ställs för att enskild barnomsorgsverksamhet ska kunna
godkännas.
Följande nationella styrdokument är vägledande för pedagogisk omsorg och kommer att ligga till
grund för den utredning som görs inför nämndens beslut om den planerade verksamheten ska få
ett godkännande:
- Förskolans läroplan
- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och
fritidshemmet
- Skolverkets allmänna råd för familjedaghem
- Skolverkets allmänna råd för kvalitet i förskolan
- Skolverkets allmänna råd för kvalitet i fritidshem
Kvalitetsaspekter på den person som ska ansvara för verksamheten:
- Utbildning eller erfarenhet
- Personlig läggning
- Intresse och kunskaper om barn
- Vilka skäl personen har för att bedriva den pedagogiska omsorgen
- Insikt om konsekvenserna för den egna familjen om verksamheten ska ske i hemmet
Kvalitetsaspekter på de lokaler som ska användas:
- Storleken på den lokal som ska användas, bostad eller annan lokal
- Tillgång till lekutrymmen, inne och ute
- Tillgången till utrymmen för vila
- Säkerhetsfrågor inne och ute
- Rökfria miljöer
Godkännande:
Om verksamheten bedrivs i hemmet och det finns barn under ett år ges inte godkännande.
När, och om ett godkännande erhålls är verksamheten berättigad till ett bidrag. Om ansökan avslås kan
beslutet överklagas med förvaltningsbesvär.
Ekonomiska villkor:
Om godkännande erhålls är verksamheten berättigad till ett bidrag. Bidraget varierar beroende på vilken
verksamhet som ska bedrivas. Jämförelser görs med vilka resurser motsvarande/liknande verksamheter i
kommunen förfogar över. Beslutet om bidragets storlek kan överklagas med laglighetsprövning.
Andra uppgifter som åvilar huvudmannen:
- Informera sin personal att anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen gäller när barn och
ungdomar far illa.
- Informera sin personal att tystnadsplikt gäller enligt 2a kap 18 § skollagen för den som är eller har
varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild pedagogisk omsorg.

- Visa hur vikariefrågan löses vid sjukdagar och planerade utbildningsdagar och semesterdagar.
- Om egna barn finns i verksamheten skall den andre vårdnadshavarens arbetstider beaktas enligt
samma grunder som tillämpas i motsvarande kommunal verksamhet.
Tillsyn:
Verksamheten står under tillsyn av kommunen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten, inhämta
upplysningar och ta del av handlingar som behövs för tillsynen. Kommunen kan vid missförhållande förelägga
den som är ansvarig för verksamheten att avhjälpa det. Kommunen kan återkalla godkännandet om
missförhållandet är allvarligt och kommunens föreläggande inte följs (Skollagen kap 2a § 16).Ansvarig
tjänsteman för tillsynen är områdeschef inom det skolområde där verksamheten kommer att ha sin
verksamhet. En rapport lämnas varje år till barn- och utbildningsnämnden.

