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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen av verksamheten för förskola i Luleå kommun. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Luleå kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen i förskolan. 

Utveckling av utbildningen i förskolan 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Luleå kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen i förskolan. 

På Skolinspektionens vägnar 

Veronica Bonivart Säfström 
Föredragande 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om verksamheten för förskola i Luleå kommun 
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Fakta om verksamheten för förskola i Luleå kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Luleå kommun under hösten 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen förskola. 

Förskoleverksamheten i Luleå kommun bedrivs i cirka 60 förskolor. Totalt omfattar 
verksamheten 3 293 barn. Det finns också åtta fristående förskolor. 

Enligt Skolverkets officiella statistik för år 2016 är andelen barn i åldrarna ett till fem år 
som är inskrivna i förskola 87 procent vilket är något högre än riksgenomsnittets 84 
procent. Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan (4,8) är lägre än jämförbara 
kommuner och riket (5,2 och 5,1). Skolverkets statistik visar vidare att andelen 
årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ligger över riket, 64 procent jämfört 
med 42 procent. 

Måluppfyllelse 

Utveckling och lärande 
I huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete framgår bland annat att förskolorna 
arbete med utveckling och lärande bidragit till att synliggöra lärandet hos barnen samt 
en ökad förmåga och intresse hos barnen att exempelvis konstruera och bygga med 
olika material. 

Normer och värden 
I huvudmannens dokumenterade kvalitetsarbete framgår bland annat att förskolorna 
bedriver ett målinriktat värdegrundsarbete. Detta har exempelvis resulterat i att 
barnens självständighet har ökat och att samarbetet mellan barn har ökat. 
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