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INLEDNING 

Järfälla kommun har genomfört tillsyn på Montessoriförskolan Rosa Tornet den 17 

maj 2019. Denna rapport beskriver det som framkommit under tillsynen. Med till-

synsrapporten följer ett beslut där eventuella sanktioner anges.  

 

1. BAKGRUND 

Enligt Skollagens 26:e kap § 2-9 står förskola med enskild huvudman under tillsyn 

av den kommun där verksamheten bedrivs. Kommunen har rätt att inspektera verk-

samheten, inhämta upplysningar om verksamheten samt ta del av de handlingar som 

behövs för tillsynen. 

 

Tillsynen avser inte att ge en heltäckande bild av kvaliteten i verksamheten. Snarare 

handlar tillsynen om att undersöka och bedöma huruvida verksamheten lever upp till 

de krav och förväntningar som uttrycks i skollagen, läroplanen och övriga lagar.  

 

2. TILLSYNENS GENOMFÖRANDE 

 

Järfälla kommun genomför tillsyn genom besök på förskolan. Dessutom sker en in-

tervju av rektor/förskolechef och representant för huvudmannen. Inom ramen för till-

synen studeras även olika dokument kopplade till verksamheten exempelvis målupp-

fyllelse- och analysrapport, likabehandlingsplan, verksamhetsplan, årsredovisning 

samt ett urval av rutiner som ska finnas i verksamheten. 

 

Tillsynsbesöket på Montessoriförskolan Rosa Tornet inleddes med samtal med biträ-

dande rektor, rektor och platsansvarig pedagog. Rektor och biträdande rektor utgör 

tillsammans förskolans huvudman. Biträdande rektor har huvudansvar för förskolans 

verksamhet. Tillsynsmyndigheten gav återkoppling på de dokument som verksam-

heten hade skickat in till kommunen. Dokumenten är tydliga, välarbetade och imple-

menterade i verksamheten vilket ger pedagogerna stöd i att arbeta efter skollagen, 

Läroplan för förskolan och andra styrande dokument.  

Platsansvarig pedagog berättade om förskolans verksamhet med en historisk tillba-

kablick och nuläge av hur förskolan är organiserad i dagsläget.   

Efter samtalet genomförde tillsynsmyndigheten observationer av förskolans pedago-

giska miljöer inom- och utomhus.  

Tillsynsmyndigheten deltog i verksamheten med de äldre barnen som har ett på-

gående projektarbete som handlar om jordens ”tidslinje”. Tillsammans med pedago-

gerna reflekterar barnen över hur tiden har sett ut på vår jord, vad som fanns innan 

människan etc. Vid vårt besök är det dinosauriernas tid som fångar barnens intressen. 

Vid besöket deltog vi vid måltiden där vi samtalade med både barn och pedagoger.  

Vid måltiderna är det blandat med yngre och äldre barn vid matborden. Vid besöket 

upplever vi att alla barnen känner väl till rutinerna och hjälper varandra när det be-

hövs. Maten serveras i bufféform, alla barn får själva ta sin mat. Måltiden inleds med 

att alla tar för sig av de grönsaker som serveras och äter dem innan de tar för sig av 

den varma maten. 
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Besöket avslutades med ett återkopplingssamtal med rektor, biträdande rektor och 

platsansvarig pedagog där tillsynsmyndigheten berättade om sina reflektioner efter 

besöket samt ställde några ytterligare frågor.  

 

Efter avslutad tillsyn sammanställde tillsynsmyndigheten en rapport. Ett utkast av 

rapporten gicks igenom med förskolans ledning och huvudman vid ett återbesök hos 

huvudmannen den 11 juni. Tillsynsmyndigheten har skrivit under den fastställda rap-

porten och skickat originalet till förskolan/huvudman samt diariefört dokumentet hos 

kommunen. 

 

3. OM FÖRSKOLAN 

Montessoriförskolan Rosa Tornet ligger i kommundelen Viksjö.  

Förskoleverksamheten startade upp som föräldrakooperativ i nuvarande förskolans 

lokaler 1988. 1991 ombildades förskolan till ett personalkooperativ. 2017 tog Todd-

larna AB över som huvudman för verksamheten och startade då montessoriförskolan 

Rosa Tornet. Förskolan har två avdelningar, en för 1 – 3 år och en för 3 – 5 år.  

Förskolans ledning beskriver att de förändrar uppdelningen av yngre och äldre barn 

utifrån de barn som är inskrivna på förskolan. Det är en liten förskola där alla barn 

och pedagoger känner varandra väl, detta skapar en trygghet för barnen.  

På förskolan finns idag 37 barn fördelade på två avdelningar. Förskolan arbetar aktivt 

med att dela in barnen i mindre grupper stora delar av dagen.  

Montessoriförskolan Rosa Tornet ligger avskilt i ett radhus- villaområde och har väl 

fungerande lokaler för antal inskrivna barn.  

Cirka 25 procent av barnen på förskolan har ett annat modersmål än svenska.  

 

Förskolans gård är funktionell och angränsar till en park/skog utanför som förskolan 

använder sig av. Runt om förskolans gård och parken finns det inga bilvägar, bara 

gångvägar. 

Förskolans lokaler inbjuder till delaktighet i den verksamhet som montessoripedago-

giken erbjuder. Det pedagogiska materialet är valt utifrån att det ska passa barnens 

olika intressen och väcka barnens nyfikenhet och locka till ett lärande. Alla material 

finns i barnens höjd och är lätta att nå. Pedagogerna beskriver att ett av deras mål på 

förskolan är att ”all onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling”. Barnen tränas i 

självständighetsutveckling. Vid besöket kan vi se att barnen har inflytande i verk-

samheten. Förskolan arbetar medvetet och aktivt med att öka barnens delaktighet. 

Förskolans verksamhet utgår från läroplanen för förskolan och bedrivs enligt montes-

soripedagogiken. 

Det finns en tydlig organisation och struktur som genomsyrar hela förskolans verk-

samhet. Vid besöket upplever vi att barn och pedagoger är trygga och respektfulla 

mot varandra.  

Alla pedagoger har adekvat utbildning för arbete inom förskolan. Det finns en mix av 

legitimerade förskollärare, montessorilärare och barnskötare. Alla pedagoger genom-

går en intern utbildning i montessoripedagogik. 

 

Vid tillsynsbesöket kan vi se att förskolans läroplansuppdrag och montessoripedago-

giken genomsyrar den pedagogiska verksamheten vilket skapar en tydlig struktur 

som återfinns på hela förskolan. Det finns en genomtänkt verksamhetsidé, engagerad 

och kompetent personal och ett förhållningssätt till barnen som visar på ömsesidig 
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respekt och lyhördhet. Vid besöket såg vi också att inventarier och material är väl ge-

nomtänkta och skapar tillgängliga lärmiljöer för alla barn. Respektive avdelning är 

väl anpassad och följer barnens mognadsnivåer. Vid besöket kunde vi också se att 

båda avdelningarna delar in barnen i mindre grupper. Pedagogerna uttrycker att det 

är viktigt för barnen att de arbetar i mindre grupper då det skapar goda förutsätt-

ningar för alla barn att bli sedda, bekräftade och mötta utifrån sin utvecklingsnivå. 

Vid besöket upplevde vi det pedagogerna gav uttryck för. Det är mycket positivt att 

pedagogerna organiserar verksamheten så att barnen vistas i mindre grupper större 

delen av dagen. Vid besöket kunde vi också se att förskolans värdegrundsarbete är 

väl förankrat. Förskolans värdegrundsarbete ”Hjärta och Hjärna” handlar om att bar-

nen ska må bra och utvecklas, lära sig nya saker. Förskolan beskriver att detta uppnås 

genom att barn, vårdnadshavare och personal samarbetar. 

I den digitala plattformen ”TYRA appen” gör pedagogerna sina dokumentationer, det 

systematiska kvalitetsarbetet samt skriver information till vårdnadshavarna i form av 

bland annat månadsbrev. 

Pedagogerna beskriver förskolans systematiska kvalitetsarbete där de arbetar efter ett 

årshjul som de följer i form av återkommande värdegrundsarbete, traditioner, samt 

olika aktiviteter för de olika åldrarna. Aktiviteterna är indelade i olika fokusområden 

och inleds med observationer. De olika fokusområdena är normer och värden, ut-

veckling och lärande samt förskola/hem och samverkan. Efter varje fokusområde 

görs en utvärdering. 

På förskolans planeringsdagar utvärderar pedagoger och ledning det gånga året/halv-

året/kvartalet och sätter upp nya mål framåt. Genom analyser av utvärderingarna ser 

pedagogerna hur de på olika sätt kan förbättra eller förändra något i verksamheten 

som gynnar barnens fortsatta utveckling och lärande. 

  

4. UTVECKLINGSOMRÅDEN SOM UPPMÄRKSAMMATS UNDER 
TILLSYNEN 

Tillsynsmyndigheten har inte uppmärksammat några specifika utvecklingsområden 

under tillsynen.  

Förskolan beskriver att de arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt arbetssätt med 

utgångspunkt i aktuella barngrupper. 

 

5. FÖRELÄGGANDEN 

Tillsynsmyndigheten har inte uppmärksammat några brister som leder till föreläg-

gande. 

 

6. SLUTSATS 

 

Kommunen har inte uppmärksammat några områden som brister utifrån styrdoku-

mentens krav avseende förskoleverksamhet. 

Förskolan bedriver en bra verksamhet som vilar på förskolans uppdrag. Vi upplever i 

samtal med förskolans ledning att det finns ett starkt driv till att hela tiden fortsätta 

att utveckla verksamheten. 
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Ansvarig för tillsynen: 

 

__________________________________ 

Marie Barth-Kron 

Verksamhetschef förskola 

 

 

Tillsynen genomfördes av: 

 

 

__________________________________            ____________________________ 

Marie Barth-Kron                   Susanne Orädd von Gegerfelt 

Verksamhetschef förskola                   Handläggare 


