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Nya förskolor – ett stödmaterial för att snabbt 

säkra god kvalitet 

 

Inledning 
Denna rutin ska användas vid start av nya förskolor, i tillämpliga delar ska den användas då förskolor 

byggs ut. Rutinen anger hur förvaltningen arbetar vid nyetableringar, dels ger goda råd utifrån de 

erfarenheter som samlats efter att flera förskolor öppnats. Både temporära och permanenta. 

Samordnare vid verksamhetsstart ansvarar för att rutinen blir känd av berörda, dock informerar 

förskolechef egna medarbetare om rutinen. Därefter ansvarar var och en för att själv följa rutinen i de 

delar man ansvarar för. 

 

Vad gör en förskolas kvalitet? 
Lokalen ska vara ändamålsenliga och stödja en allsidig utbildning. Ledningen ska vara skicklig och 

leda verksamheten så att den ständigt utvecklas. Likaså ska det finnas kompetenta medarbetare som 

kan leda barns lärande och utveckling och se till så att förskolan är ren, säker, serverar god och 

näringsrik mat. Förskolan ska ha en genomtänkt idé om hur målen ska förverkligas och en inre 

organisation som stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete. Utrustning och material ska främja kreativt 

och allsidigt lärande. Undervisningen ska organiseras så den skapar en trygg, lärorik och rolig vardag 

för barnen. Barn och vårdnadshavare ska ha information och inflytande för att känna starkt 

förtroende för förskolan. 

Det krävs ett gediget förberedelsearbete för att en förskola ska kunna ta emot de första barnen. I 

förskolor som haft en välplanerad och genomtänkt start lever oftast minnet av de första stapplande 

stegen som roliga anekdoter. På samma sätt sätter en bristfällig och misslyckad start sig i väggarna och 

blir svår att arbeta bort. För att Halmstad ska få en likvärdig förskola där barn och vårdnadshavare 

ska trivas länge behöver varje steg i etableringen kvalitetssäkras. 

I en uppföljning 2016 uppmärksammades flera brister utifrån de inskrivna barnens perspektiv på de 

nya förskolorna. Samtidigt såg förvaltningen exempel på lyckosamma strategier som behöver tas till 

vara framöver. Syftet med denna skrift är att snabbt utveckla stabilitet och ett arbete med hög kvalitet 

på de nyöppnade förskolorna. 
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1 Vem ansvarar vid öppnandet av ny förskola? 
Lokalutökning/byggprocess samt verksamhetsuppstart innefattar många delsteg och stor samordning 

av BUF:s stödfunktioner. Här anges de främst berörda. 

Samordnare vid verksamhetsuppstart  

Sammankallar alla berörda för att göra denna rutin känd samt gå igenom checklistor så att alla är 

informerade om sitt ansvar. Senare är den behjälplig vid inköp och varuleveranser. 

Planeringskontroller/arbetsmiljökonsult 

Bevakar arbetsmiljö, säkerhet, pedagogiska perspektiv utifrån lagar och bestämmelser utifrån  

förvaltningens Lokal- och funktionsprogram. Arbetsmiljökonsulten stödjer förskolechef att säkra alla 

rutiner kring det systematiskt arbetsmiljöarbetet. 

Skolområdeschef 

Utser så fort som möjligt förskolechef/eventuellt temporär ansvarig förskolechef i verksamhets-

området. Skolområdeschef ska också utse en ersättare som omedelbart kan träda in om det krävs. 

Likaså ansvarar den för att förskolechefsteamet samarbetar för den nystartade förskolan. 

Förskolechef 

Ansvarar för planeringen av den kommande verksamheten utifrån flera delar och är därför en naturlig 

del i hela processen som blivande ansvarig för utbildningen och arbetsmiljön. Förskolechef skapar 

förutsättningar för förskollärarna att ta sitt ansvar och arbetslaget att starta upp och utveckla 

verksamheten. Förskolechef ansvarar för att handledare, förskollärare och arbetslag får kännedom om 

denna rutin. 

Förskolechefer i verksamhetsområdet 

Ansvarar gemensamt för en samsyn kring hur den nya förskolan ska bidra till helheten i området. 

HR-utvecklare 

Samordnar eventuell rekrytering av förskolechef och är behjälplig vid annonsering av förskollärare, 

barnskötare och eventuellt andra medarbetare. Ger råd och stöd i operativa HR-frågor. 

Placerare 

Upprättar barnlistor utifrån de inskolningsintervall som förskolechef angett samt erbjuder placeringar. 

Handledare 

Handledaren är ett stöd för förskolechef i verksamhets- och arbetslagsutveckling. 

Förskollärare 

Ansvarar för att verksamheten och undervisningen snabbt struktureras i överensstämmelse med 

läroplanens riktlinjer och att varje barn med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. 

Arbetslaget 

Planerar verksamheten och ställer i ordning miljö och material så de välkomnar och skapar nyfikenhet 

för nya barn och föräldrar. 
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2 Ny förskola – tidsplan och planering 

2:1 Skolområdeschef 
Skolområdeschef ska ha en nära samordning med Planeringsavdelning så att en förskolechef kan 

tillsättas så snart som möjligt. Det är lämpligt att det sker redan i planeringsskedet. Alla bra 

förskolechefer är inte lämpliga att starta en ny förskola, därför krävs det att skolområdeschefen är 

genomtänkt när den utser förskolechef. 

 

2:2 Samordnaren 
Samordnaren sammankallar berörda och ser till så att alla får information om de checklistor som 

Planeringsavdelningen använder för uppstart av nya förskolor. Samtidigt görs denna rutin känd för 

alla inblandade. 

 

2:3 En ny förskola är en del av en grupp förskolor i ett 

verksamhetsområde 
En av de bärande idéerna i rutinen är att hela verksamhetsområdet har ett ansvar för att det finns 

goda förutsättningar för att den nya förskolan ska bli välfungerande. Skolområdeschef tillsätter 

förskolechef som har erfarenhet att leda förskola samt ansvarar för att förskolecheferna hjälps åt i 

uppstartsprocessen. 

Ambitionen är att en ny förskola är permanent och byggd utifrån Lokal- och funktionsprogrammets 

riktlinjer. Då finns det goda förutsättningar för att kvalitén utvecklas till en god nivå. 

Ibland tillkommer förskolor som är små, inrymda i inte fullt lämpliga lokaler eller finns under en 

kortare period för att fånga tillfälliga befolkningstoppar. Dessa riskerar bli så kallade genom-

strömningsförskolor. Därför har förskolecheferna i verksamhetsområdet i uppdrag pröva kreativa 

lösningar för att motverka detta samt garantera att det finns tillräckligt erfaren personal. (se blå ruta 

under rekrytering nedan) 

Det som då behöver prövas är om den nya enheten exempelvis kan bli en del av en befintlig förskola 

i närheten? Erfarenheten är att då kan man samverka, fördela medarbetare och barn på ett enklare 

sätt. Ett sätt att arbeta kan vara att skapa en grupp för äldre barn i den nya lokalen, och fylla på med 

nya (oftast yngre barn) i de befintliga och stabila grupperna. Det går då att blanda barn från 

närområdet med barn utifrån i samma grupp om förskolan ska täcka ett sådant behov. En sådan 

verksamhet har större chans att bli stabil, och få hög kvalitet. 

Det finns fler sätt som kan utvecklas lokalt för att skapa stabila barngrupper. 
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2:4 Förskolechefens ansvar i uppstarten 

 Tillse att samordningsarbetet sköts för de funktioner som beskrivs i inledningen av rutinen, 

 att förskollärare, barnskötare och övrig personal får handledningsstöd och god introduktion, 

 kontaktar arbetsmiljökonsult för att få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet såsom 

egenkontroll, brandskyddsarbete, krisarbete mm, 

 organiserar förskolans arbete utifrån skollag samt läroplanens och förvaltningens riktlinjer 

kring utbildningens utformning. 

 

3 Rekrytering 
Rekryteringen behöver vara strategiskt genomtänkt. Det krävs att några medarbetare och särskilt 

någon förskollärare har lång erfarenhet. Helst ska minst en ha arbetat i verksamhetsområdet tidigare, 

så att den kan de gemensamma rutinerna. Det gör också att förskolechef kan delegera delar av 

ledarskapet då man inte är närvarande. 

Det finns god erfarenhet av att alla medarbetare är på plats för att arbeta fram ett gemensamt 

förhållningssätt. Svetsas personalgruppen samman ger det förutsättningar för att alla kommer att 

trivas vilket vanligtvis ger låg personalomsättning. 

Ser man att det dröjer det innan förskolan fylls, bör kanske förskolan öppna succesivt? Det kan leda 

till djupa underskott som tar lång tid att arbeta in om personal anställs för tidigt och få barn kommer. 

Försörjning av tillräckligt antal förskollärare ska prioriteras. Dels eftersom de är svårrekryterade, och 

att de har ett ansvar som är extra viktigt då strukturerna för undervisningen och det systematiska 

kvalitetsarbetet ska arbetas fram. 

Bemanningen ska enligt kommunens riktlinjer vara 67 % förskollärare. Det är inte alltid möjligt men 

det ska vara minst en förskollärare per avdelning. Uppstår det svårigheter att tillgodose det, ansvarar 

ytterst hela verksamhetsområdet för det genom omfördelning av förskollärare mellan förskolorna. 
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4 Verksamhetsplanering och personalintroduktion 

4.1 Ekonomiska förutsättningar 
För att starta upp verksamheten avsätts medel utöver elevpeng och inventariebudget. Controller har 

aktuella uppgifter. Den möjliggör introduktion utan barn motsvarande en vecka för alla medarbetare, 

att kunna sprida ut inskolningarna över en extra månad, samt en liten extra bemanning en-två 

månader. 

När förskolans utbildning ska planeras behöver förskolechef vara genomtänkt hur arbetet på en 

övergripande nivå ska organiseras. Till exempel arbetslagens sammansättning, hur verksamhetsiden 

ska tas fram, arbetstider, organisation för det systematiska kvalitetsarbetet, pedagogisk utvecklingstid 

med mera. Förskolechef ska tydligt kommunicera detta till de nya medarbetarna samt ansvarar för att 

hålla i sin organisation så att förskolan utvecklas långsiktigt. 

När förskolan ska startas behöver förskolechef se till så att den kan vara närvarande, och klargöra för 

eventuellt andra medarbetare som den leder att den inte är lika närvarande där under en period. Det 

finns flera exempel på att förskolechef blivt sjuk, eller haft semester i inledningsskedet, och att det 

påverkat förskolan negativt lång tid framöver. Därför ska skolområdeschefen ha en reservplan som är 

känd för medarbetarna om något skulle inträffa. 

Innan barnen kommer krävs arbetslags- och verksamhetsutveckling samt att man iordningställer den 

pedagogiska miljön. Den tiden ska omfatta minst 40 timmar. Den förutsätter dock att det finns 

vaktmästarhjälp att bära möbler, och packa upp utrustning, annars ska tiden utökas. Det innebär inte 

att allt är färdigt, men tillräckligt för att påbörja barnens introduktion. 

 

4:2 Handledningsstöd 
Handledningsstöd är en viktig förutsättning för hela förskolan. Det är lämpligt att förskolechef tar 

hjälp utifrån, exempelvis via resurscentrum Kärnhuset eller bland kvalitetsstödjarna. Handledaren 

arbetar på uppdrag av förskolechef och de kommer gemensamt överens om handledningens 

utformning. Då en förskola startar ges det en unik möjlighet att forma sina planer utifrån aktuell 

forskning och visioner om en framtida förskola och är det en äldre förskola som ska utvidgas kan 

handledningen också stödja ett omtag kring att komma vidare från gamla strukturer. 

 

4:2:1 Arbetslagsutveckling 
Handledningen startar i arbetslagsutveckling. Då får medarbetarna tid att reflektera över sitt uppdrag, 

dryfta förväntningar och farhågor samt samtala om barn- och kunskapsyn. Syftet är att synliggöra och 

kunna ta tillvara på medarbetarnas olika kompetenser och synliggöra yrkesroller så som de beskrivs i 

skollag och läroplan. 
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4:2:2 Verksamhetsidé 
Därefter formuleras en gemensam verksamhetsidé. 

Vad är en verksamhetsidé? 

 

 

Förskolor som väljer att beskriva en verksamhetsidé och använder den över tid i sitt utvecklingsarbete 

får lättare att samlas och gå åt samma håll, både kortsiktigt och långsiktigt. Det bör vara värden som 

höjer förväntningarna utifrån förkolans uppdrag att vara första delen i utbildningsväsendet. Det ska 

sedan genomsyra bemötandet i utbildningens så som lek, vardagliga situationer och tema/projekt. 

Den pedagogiska idén är också intimt förknippad med organisation och lärmiljöer, vilket bilden ovan 

illustrerar. Den fungerar som bäst när den används återkommande och långsiktigt i olika 

sammanhang. 

 

4:2:3 Förskolans utbildning och undervisning 

Läroplanens kapitel 1 som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag samt kapitel 2:1-3 kring mål 

och riktlinjer bildar grund för vad som ska planeras för inför mottagandet av de nya barnen. 

Handledningen ska vara ett stöd för arbetslaget att tolka och ”göra verkstad” av dessa delar av 

läroplanen. 

Handledningen bör innehålla dessa områden: 

 Undervisningen i vardagliga situationer 

 Tematiserat arbete 

 Grupputveckling bland barnen 

 Lärmiljöns stöd för att utmana och skapa nyfikenhet på förskolan 

 

Idé

MiljöOrganisation
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4:2:4 Hur introducerar vi våra familjer i den nya förskolan?  
Många barn kommer att introduceras i starten. Läroplanen betonar vikten av att involvera 

föräldrar/vårdnadshavare. 

Planeringen ska därför ha sin utgångspunkt i gemensamma tolkningar av läroplanens stycke 2:4 

Förskola och hem. 

Föräldraaktiv inskolning kan vara medlet, vilket innebär att föräldrar och arbetslag tillsammans 

vägleder barnet in i förskolevärlden. Barn och föräldrar får lära känna miljön på förskolan och 

innehållet i verksamhetens alla delar såsom vardagliga situationer och tema/projekt. Arbetslaget får ta 

del av barnets erfarenheter och intressen av föräldrarna/vårdnadshavarna.  Det är värdefull 

information för att barnet ska få bli sitt bästa jag i vår verksamhet. Målet är att föräldrar/vårdnads-

havare ska få en god insikt i förskolans verksamhet och därmed känna sig trygga med att lämna 

barnen där. 

 

4:2:5 Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Läroplanens kapitel 2:6 ska styra förskolans kommande rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innan barnen kommer ska det tas fram planeringsverktyg som innefattar en plan för dokumentation 

och uppföljning, utvärdering och utveckling. Exempelvis GPP/PPF. Förskolechef ska introducera 

rutinen för pedagogisk utvecklingstid och ansvarar för att arbetet organiseras utifrån den. 

Introduktionen ska ge en beredskap för förskolläraren att ta sitt ansvar för att det systematiska 

kvalitetsarbetet utvecklas. Däribland att under första året upprätta en lokal språkplan, se till att 

språkliga och kommunikativa- samt matematiska målbilder används, och att dokumentation är 

tillgänglig i lärmiljön för barn att metareflektera kring sitt lärande. 

 

5 Placering och mottagande 
Förskolechefen har ansvar för att det sker ett nära samarbete med placerare på barn- och elevenheten 

för att sätta ihop grupper till enheten på bästa sätt. 

Placering ska ske i den takt förskolechef bedömer att det är möjligt så att kvaliteten kan upprätthållas 

genom hela introduktionsperioden. Det kan innebära att det kan finnas barn som inte exakt får det 

placeringsdatum det har rätt till. 

Förskolechefen ansvarar för att en tidsplan för placering av barn upprättas utifrån den form av 

introduktion som ska användas. (Enskild- eller gruppinskolning) 
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Förskolechef ska tillse att arbetslaget får kunskap om hypernets funktion samt vem som de ska vända 

sig till på barn- och elevenheten om frågor uppstår. 

Det krävs en tät uppföljning flera gånger i veckan av förskolechef för att se till att det finns en lämplig 

organisation och tillräcklig bemanning för att ta emot de nya barnen. 

 

6 Uppföljning och utvärdering 
Det är viktigt att arbetet hela tiden följs upp och stäms av. Det är fyra funktioner som har ett särskilt 

ansvar i detta. 

 Samordnare vid verksamhetsuppstart med tonvikt på byggnaden. 

 Skolområdeschef som arbetsledare för förskolechef. Att öppna en ny förskola kan vara en risk 

för hög arbetsbelastning. 

 Förskolechef som förmodligen är den som har insyn i flest processer, och ett ansvar för det 

inre arbetet och arbetsmiljön på förskolan. Det är samtidigt den funktionen som kanske har 

flest stödfunktioner kring sig på förvaltning och i arbetslagen som kräver dialoger och 

avstämningar. 

 Förskolläraren har ett särskilt ansvar för att arbetslaget följer upp utbildningen under 

medverkan av barn och föräldrar. Det är särskilt viktigt att dialogen är tät om arbetslaget är 

nya för varandra. Det är betydelsefullt att arbetslaget håller förskolechef informerad om hur 

barngruppen och det pedagogiska arbetet utvecklas i uppstarten av förskolan. 

Barn och ungdomsförvaltningens Kvalitetsavdelningen ska kontaktas om denna rutin upplevs ha 

brister. 

 

 


