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Föreläggande

Barn- och utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen
Mälaröarnas Montessori ekonomisk förening (huvudman, org.nr 769603-2353) att
senast den 20 augusti 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister enligt
nedan. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Ekerö
kommun.
Åtgärder

Huvudmannen ska komma in med en beskrivning av hur förskolan ska säkerställa att
alla vårdnadshavare erbjuds förskola i enlighet med skollagen samt kommunens
riktlinjer för kommunala och fristående förskolor. Av beskrivningen bör det framgå
hur förskolan kontinuerligt efterfrågar föräldrarnas behov av omsorg samt att
vårdnadshavare har erhållit, och kontinuerligt kommer att erhålla, information om
vilken rätt till omsorg de har utifrån skollag och kommunala riktlinjer.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av den
fristående förskolan Birkaskolans förskola. Förskolan drivs av Mälaröarnas
Montessori ekonomisk förening.
Motivering till beslut
Av skollagen framgår att barn från och med ett års ålder ska erbjudas förskola i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Enligt Ekerö
kommuns riktlinjer för kommunala och fristående förskolor ska förskola erbjudas
under normal arbetstid mellan kl. 6.30-18.00 på vardagar. Föräldrar ska göra en
överenskommelse med den enhet där man får plats om den vistelsetid de behöver.
Verksamheten får stänga högst två dagar per termin för personalfortbildning samt
beslut att stänga verksamheten kl. 16 fyra gånger per termin för
planeringsträffar/utbildning.
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I samtal med ledningen framkom att förskolans öppettider är 7.30 – 16.30 på
småbarnsavdelning och 7.30-17.00 på storbarnsavdelning, vilket också bekräftas på
huvudmannens hemsida. Dispens ges till vårdnadshavare som önskar omsorg utöver
öppettider och förskolan tagit fram en blankett för det. Av intervjuer framkom att
ledningen inte fullt ut var införstådd med att öppettiderna ska följa kommunens
riktlinjer. Informationen på hemsidan visar också att förskolan håller stängt alla
klämdagar, mellan jul och nyår och tre veckor på sommaren.
Enligt kommunen visar uppgifterna i tillsynen att förskolan saknar tydlig information
om att förskola ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund
av familjens situation i övrigt. Inte heller tycks förskolan tydliga med att de följer
kommunens riktlinjer om öppettider mellan 6.30 – 18.00, som också gäller
fristående förskolor i kommunen. Vidare framgår av svaren på den
enkätundersökning som genomförs varje år i kommunen att ca 25 procent av
vårdnadshavarna vid Birkaskolans förskola uttrycker missnöje med förskolans
öppettider, vilket t.ex. kan jämföras med 5 procent bland vårdnadshavarna på
kommunala förskolor. Mot denna bakgrund anser Barn- och
utbildningsförvaltningen att Birkaskolans förskola inte uppfyller styrdokumentens
krav.
Därutöver gör Barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att Mälaröarnas
Montessori ekonomisk förening i övrigt uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats i enlighet med tillhörande tillsynsprotokoll.
Beslutsunderlag
Underlag för bedömningen utgörs av de dokument som huvudmannen och
verksamheten har skickat in till Barn- och utbildningsförvaltningen, av besök i
verksamheten samt intervjuer med personal, ledning och representanter från
huvudmannen. Huvudmannen för Birkaskolans förskola har getts möjligheter att
lämna synpunkter på protokoll från intervjuer i samband med tillsynen.
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