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Förskola och skola
Värdegrund/trygghet

Uppföljning/utvärdering

I enlighet med FN:s barnkonvention ska förskolor
och skolor vara en miljö där barn och unga är
trygga, både med de vuxna och med kamraterna.
Miljön ska präglas av att man visar ömsesidig
hänsyn och respekt för varandras åsikter och olikheter. För att uppnå trygghet för de små barnen
är det särskilt angeläget att begränsa antalet
relationer.

Kommunens förskolor och skolor ska varje år i
sin kvalitetsredovisning redovisa graden av måluppfyllelse. De ska också redovisa hur de arbetar
för att uppnå läroplanernas mål och de gällande
kvalitetsdeklarationerna.

I förskolor och skolor pågår ett aktivt värdegrundsarbete i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Värdegrundsarbetet ﬁnns beskrivet i varje
förskolas och skolas lokala arbetsplan.

Personal
Verksamhetens viktigaste resurs är engagerade
pedagoger som håller sig uppdaterade, som utvecklar sig i sitt uppdrag och som ser varje barn och
kan anpassa lärandet efter individen. Kommunens
strävan är att all personal i förskola och skola ska
ha adekvat utbildning för sitt uppdrag.

Barnens/elevernas arbetsmiljö
Kommunens strävan är att anpassa barngrupperna
efter barnens behov.
Lokalerna, som är barnens lärandemiljö, ska vara
pedagogiskt genomtänkta och utmanande. Detta
beaktas alltid när nya förskolor och skolor ska
byggas. Kommunens beﬁntliga lokaler ska disponeras så att inomhusmiljön stödjer barnens
lärande. Det är viktigt att lokalerna är trivsamma.
Förskolor och skolor städas varje dag. Det är
personalens och barnens gemensamma ansvar att
hålla ordning. I skolan ﬁnns detta beskrivet i de
lokala ordningsreglerna.
Det är också viktigt att barn och unga har arbetsro
i sin lärande miljö. Det kan betyda en kreativ
livlighet likaväl som lugn och ro. Det är viktigt att
barnen ges goda förutsättningar för att koncentrera
sig på sina uppgifter. Det är pedagogernas och
barnens ansvar att skapa arbetsro.

Dessutom genomför kommunen regelbundet
egentillsyn och granskningar av förskolornas
och skolornas verksamheter. Det sker genom
dokumentstudier och besök i verksamheten.
Bland annat genomförs intervjuer av barn/elever,
föräldrar och personal. Egentillsynen ska bidra
till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur
verksamheten arbetar i riktning mot de nationella målen och till att gällande nationella
styrdokument följs.
Kvalitetsredovisning och egentillsyn presenteras
alltid för kommunens politiker så att aktuell
information ligger till grund för prioriteringar och
politiska beslut.

Information
Läs mer om förskola och skola på kommunens
webbplats. Där hittar du bland annat
kvalitetsredovisningar, tillsynsrapporter samt
kontaktuppgifter till kommunens alla förskolor
och skolor. Du kan också komma i kontakt
med verksamheterna via kommunens växel.
Telefon: 018-34 70 00
E-post: knivsta@knivsta.se
Webbadress: www.knivsta.se
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Du kan förvänta dig att:
Värdegrund/trygghet
• all mobbning eller kränkande behandling upptäcks och att insatser sätts in omgående
Personal
• personalen får kontinuerlig kompetensutveckling
Barnens/elevernas arbetsmiljö
• föräldrar och vårdnadshavare informeras om
arbetsron i barnets lärandemiljö, för att förskola/
skola och hem gemensamt ska kunna förändra
situationen vid behov
• skolan har ordningsregler som är accepterade
och väl kända av alla.

Hjälp oss att bli bättre
– säg vad du tycker!
Om du är nöjd eller missnöjd, eller om du har synpunkter på hur vi lever upp till våra kvalitetsdeklarationer är det viktigt för oss att du berättar det. Dina
synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete.
Du kan framföra dina synpunkter på följande sätt:
• Blankett som skickas till kommunen per post.
Blanketten ﬁnns att hämta på kommunens bibliotek
samt vid Infocenter i Servicehuset. Det går också bra
att skriva ut den från kommunens webbplats:
www.knivsta.se. Blanketten skickas till:
Knivsta kommun, registrator, 741 75 Knivsta.
• Webbformulär på www.knivsta.se. För dig som inte
har egen dator ﬁnns publika datorer på Knivsta
bibliotek.
• E-post: Knivsta@knivsta.se. Telefon: 018-34 70 00.

Kvalitetsdeklarationerna är fastställda av
kommunfullmäktige.
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Om du vill kommer du att bli kontaktad så snart vi
fått in dina synpunkter.

www.knivsta.se

