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Bilaga
Redovisning av vidtagna samt planerade åtgärder
Område: Förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn
Skolinspektionens bedömning
Lomma kommun måste vidta följande åtgärder för att
förbättra arbetet inom bedömningsområdet:

Åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i Skolin- Åtgärder som planeras vidtas, med utgångspunkt i
spektionens bedömning och motivering
Skolinspektionens bedömning och motivering

Utveckling och lärande:
Det ska finnas arbetsformer mellan förskolor och förskoleklasser i
kommunen vilket ska bidra till att ge barnen kontinuitet och underlägga övergångar.

Två arbetsgrupper, en för norra och en för södra kommundelen Övergångarna kommer att utvärderas och planerna ska kontinuhar bildats för att göra en strukturerad plan för hur övergångarna erligt ses över utifrån de utvärderingar som görs.
ska genomföras. Planen ska särskilt beakta samarbetet kring
barn i behov av stöd.

Trygghet och en god miljö:
Det ska finnas en plan mot kränkande behandling som anger vilka
åtgärder som ska vidtas och hur de ska följas upp.

Varje förskola har påbörjat arbetet med att kartlägga de risker och I förskolans plan mot kränkande behandling ska varje förskolas
behov som är specifika för verksamheten. Kartläggningen ska ta specifika behov redovisas. Inför den årliga revideringen av planen
beskriva om och var barn kan känna sig otrygga eller om krän- ska kartläggning och åtgärder dokumenteras.
kande behandling förekommer.

Gruppsammansättning och lämplighet:
Barngrupperna ska anpassas till behoven i olika förskolor så att barnen överallt erbjuds en god miljö där förskolan uppfyller kraven på att
tillgodose behovet av omsorg samt en god pedagogisk verksamhet.

Ett arbete pågår med att införliva kartläggning och utvärdering av Utvärderingsarbetet kommer att påbörjas bland personalen och
barngruppernas sammansättning och lämplighet i det systematis- därefter sammanställas av förskolecheferna för att, minst en gång
ka kvalitetsarbetet.
om året, redovisas för huvudmannen.
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