Kvaliteten i förskoleklass och fritidshem
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Stadsrevisionen har granskat kvaliteten i förskoleklass
och fritidshem. Förskoleklass och fritidshem är en del av
skolväsendet och verksamheterna regleras i skollagen (2010:800).
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i
förskoleklassen och grundskolan och att erbjuda eleverna en
meningsfull fritid och rekreation.
Bedömningar
Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning och
utvärdering av förskoleklass och fritidshem genom det systematiska
kvalitetsarbete som bedrivits i de tidigare stadsdelsnämnderna.
Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger till största delen på
självskattning, vilket medför en risk för att bilden inte blir helt
rättvisande. Mot denna bakgrund bedömer Stadsrevisionen det
som väsentligt att även andra mätmetoder och mått tas fram i
syfte att beskriva och följa kvalitetsutvecklingen i verksamheten.

Granskningen visar att resursfördelningen till skolorna inte
fullt ut bygger på likvärdighetsprincipen. Stadsrevisionen
bedömer det som väsentligt att Grundskolenämnden säkerställer
likvärdighetsprincipen i verksamheten.
Borås Stad tillämpar en resursfördelning till de fristående skolorna
som inte är författningsenlig. Kommunstyrelsen har sedan
år 2015 ett uppdrag att göra en översyn av ersättningen till
fristående skolor. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt
att Kommunstyrelsen säkerställer att principerna för bidrag
till fristående skolor följer gällande förordningar, och att
fristående skolor i samband med beslut om bidrag också får
besvärshänvisning.
Granskningen visar att Borås Stad har en lägre andel barn
i fritidshem än jämförbara kommuner. Stadsrevisionen gör
bedömningen att det bör genomföras en analys av dessa
förhållanden.
I de två parallellt genomförda granskningarna om förskola/
skolbarnomsorg och förskoleklass/ fritidshem identifieras
brister i kompetensförsörjningen som innebär att Kommunfullmäktiges mål inte nås. Stadsrevisionen bedömer det som
avgörande för kvaliteten i förskoleklass och fritidshem att
kompetensförsörjningen säkerställs. Detta förutsätter att de
högskoleutbildade pedagogernas löner och arbetsvillkor blir
konkurrenskraftiga. Den nationella bristsituationen är enligt
Stadsrevisionens bedömning inget skäl för att inte agera på
den regionala arbetsmarknaden.
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