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Frågor till huvudman inför tillsyn  

1. Beskriv hur huvudmannen arbetar för att verksamheten utformas utifrån barnets 

rättigheter och arbetar mot kränkande behandling (ge konkreta exempel).  

Skriv här. 

2. Planering och genomförande av verksamheten- beskriv hur huvudmannen 

säkerställer att verksamheten utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter (ge konkreta exempel).  

Skriv här. 

3. Beskriv hur huvudmannen arbetar för att säkerställa att barnen får delaktighet i 

och inflytande över verksamheten (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

4. Beskriv barngruppernas sammansättning och storlek. 

Skriv här. 

5. Beskriv hur huvudmannen säkerställer att lokalerna är trygga, säkra och 

hälsosamma för barn att vistas i. (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

6. Lärmiljön - beskriv hur huvudmannen arbetar för att främja barnens lärmiljö. 

Beskriv hur verksamheten planeras och organiseras avseende möblering, material 

och tankar kring progression i lärmiljöerna (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

7. Beskriv på vilket sätt personalen har utbildning eller erfarenhet som tillgodoser 

barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet och vilket typ av 

kompetensutveckling som personaler får.  

Skriv här. 
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8. Redogör för i vilken utsträckning huvudmannen säkerställer att verksamheten 

arbetar och tar vägledning av förskolans läroplan (Lpfö 18).  

Skriv här. 

9. Beskriv hur huvudmannen säkerställer att verksamheten arbetar för att utmana 

och stimulera barns utveckling och lärande (ge konkreta exempel). 

Skriv här. 

10. Beskriv hur barn i behov av särskilt stöd identifieras och de rutiner som 

säkerställer att barnen ges det stöd och de utmaningar som de behöver (ge 

konkreta exempel).  

Skriv här. 

11. Beskriv hur huvudmannen säkerställer att personalen har kännedom om 

tystnadsplikten och skyldigheten att anmäla till socialtjänsten.   

Skriv här. 
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