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VERKSAMHETSOMRÅDE

BARNOMSORG
Barnomsorgen ska ge omsorg och pedagogisk verksamhet inom förskolan för 

barn i åldrarna ett till fem år, i pedagogisk omsorg för åldrarna ett till tolv år 
och i fritidshem för åldrarna sex till tio år.

VERKSAMHET

Totalt erbjuds cirka 1 000 barnomsorgsplatser inom kommunen. 
Detta motsvarar en barnomsorgstäckning på cirka 86 procent.
 Planeringsarbetet för utökade förskolelokaler i Tanumshede har av-
stannat i avvaktan på att alternativ utformning och alternativt ytbehov 
ska utredas. I Fjällbacka råder akut brist på förskolelokaler och arbete 
pågår för att lösa både det kortsiktiga och det långsiktiga behovet. 
 När det gäller förskolans utvecklingsarbete är språk och kommu-
nikation ett övergripande ämne. Ett mål är att utbilda all personal i 
förskolan i ”Tecken som stöd” för att alla förskolor i Tanum ska bli 
tecknande förskolor.
 På biblioteket finns Språkoteket med böcker och 
annat material som stödjer ett språkstimulerande 
arbetssätt. Där har också talpedagoger och specialpe-
dagoger sin bas för arbetet med att stödja och utveckla 
kompetensen hos personalen i både skola och förskola.
 I enlighet med ett politiskt beslut ska även mate-
matiken prioriteras inom förskola och skola och ett 
arbete med att definiera hur man tillsammans i dessa 
verksamheter kan lägga upp undervisningen för att öka 
måluppfyllelsen har inletts.
 Arbetet med IKT (Informations- och kommunikations-
teknik) har tagit fart på allvar. En IKT-grupp med försko-
lepedagoger har bildats och några av pedagogerna har nedsättning 
i tjänsten för att stödja implementeringen i förskolan. IKT i förskolan 
går ut på att barnen ska producera och inte konsumera. Barnen doku-
menterar vad de arbetar med på förskolans surfplattor.
 Fritidshemmen får genom nya avsnitt i läroplanen ett tydligare 
uppdrag att komplettera skolan även när det gäller kunskaper. Det 
är en utmaning för verksamheten att det inte blir mer skola på fritids 
utan lärande genom lek. För att åstadkomma en högre likvärdighet 
har fritidshemspersonalen haft kommungemensamma lärmöten 
Under läsåret började man dela in personalen i två grupper under 
mötena, de med pedagogisk utbildning utgjorde en egen grupp. 
Under nästa läsår kommer det att genomföras en grundutbildning 
för fritidshemspersonal utan utbildning medan övriga fortsätter med 
fördjupade samtal i sina lärgrupper.

FRAMTID 

Lokalsituationen för förskolan är kritisk i Fjällbacka och Grebbestad. I 
kompletteringsbudgeten 2017 kommer därför medel att äskas för nya 
förskolor på dessa orter. Temporära lösningar behöver skapas för att 
ge barn och personal rimlig arbetsmiljö. Kapacitetstaket är dock snart 
nått även i Backa och Rabbalshede. Sannolikt kan man där dock lösa 
situationen utan omfattande nybyggnation. 
 Pedagogisk omsorg, familjedaghem, har under de senaste åren 
minskat kraftigt i volym. Den viktigaste anledningen till detta är 
införandet av allmän förskola från tre års ålder. Denna är avgiftsfri 15 
timmar per vecka medan den pedagogiska omsorgen är avgiftsbelagd 

i sin helhet. En relativt stor grupp föräldrar föredrar dock 
denna barnomsorgsform med mindre barngrupper i hemmil-
jö, som har djupa traditioner i Tanum och som, inte minst på 
grund av kommunens geografi, även är ett bra komplement 
till förskola. För att det ska vara möjligt för dagbarnvårdar-
na att täcka upp för varandra de dagar någon måste vara 

ledig för att klara arbetstidsavtalet, krävs ett visst antal 
dagbarnvårdare som dessutom inte bor för långt från 

varandra. Kommunen behöver ta ställning till om den-
na omsorgsform ska finnas kvar och i så fall ge den de 
förutsättningar som krävs. 

 Det kan också finnas anledning att diskutera någon 
form av blandform mellan pedagogisk omsorg och förskola för att 
tillgodose behovet av mindre barngrupper som blir mer och mer tydligt 
hos en ökande andel av förskolebarnen. En sådan verksamhetsform 
skulle också kunna vara mer flexibel och minska behovet av att bygga 
förskolor genom att villor och lägenheter skulle kunna utnyttjas.

BARNOMSORG



KVALITETSGARANTIER

Barnomsorgsplats: Barnomsorgsplats erbjuds 
inom tre månader efter anmälan. Målet uppfyllt.

Utomhusverksamhet: Barnen i förskola och 
pedagogisk omsorg har utomhusverksamhet 
varje dag. Målet uppfyllt.

Trygghet: Verksamhetens miljö är trygg och 
säker. Målet uppfyllt.

Bra mat: God och näringsriktig mat serveras. 
Målet uppfyllt.

Samarbete: Överenskommelse om samarbete 
skrivs mellan skola och hem om ansvarstagan-
det för barnets skolgång. Målet uppfyllt.

Valfrihet: Föräldrar har rätt att fritt välja barn-
omsorgsform. Målet uppfyllt.
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BARN PER ANSTÄLLD 
Barn per personal i snitt i kommunens förskolor
uppgick under året till 5,31.

TRIVSEL OCH TRYGGHET 
I den årliga enkät som genomförs blir värdet för 
”Förskolan fungerar som helhet bra eller mycket 
bra” 8,6 på en tiogradig skala.

BARNOMSORGSPLATS
Andel sökanden som erbjuds barnomsorgsplats 
inom tre månader.

BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Budgetavvikelsen är 1 539 tkr och har varit ett 
överskott de senaste två åren.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet barn-
omsorg har ökat med 5,4 procent i förhållande 
till 2015.

NETTOKOSTNAD PER BARN
Inom förskola är nettokostnaden per inskrivet barn 111 tkr 2016, vilket är en ökning med 1,4 procent.

MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska i en miljö som präglas av trygghet, trivsel och 
respekt för allas lika värde erbjuda utbildning som ger varje elev 
möjlighet att utifrån sina förutsättningar ta ansvar för sitt lärande 
och nå kunskapsmålen samt bli behörig för nästa nivå.

MÅLUPPFYLLELSE

Barn- och utbildningsnämnden erbjuder olika barnomsorgsfor-
mer såsom pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem. Därut-
över erbjuds plats på fyra kooperativa förskolor inom kommunen. 
Samtliga skolområden erbjuder barnomsorg.
 Föräldrarna är fortsatt nöjda med förskoleverksamheten. I den 
enkät som genomförs årligen blir värdet för Förskolan fungerar 
som helhet bra eller mycket bra, 8,6 på en tiogradig skala, mar-
ginellt högre än föregående år. Barnen känner sig trygga 5,4 (5,4 
år 2015) på en sexgradig skala och trivs i förskolan 5,5 (5,5). 
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