
BARN- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

KRAV PÅ GODKÄND HUVUDMAN SIDA 

1 (3) 
OM ATT ANORDNA FRISTÅENDE VERKSAMHET 

BU
F-

K
V

A
LI

TE
-7

02
.1
50
12
5 

Undertecknad papperskopia skickas till: 
Huddinge kommun 
Barn och utbildningsförvaltningen 
Kvalitetsavdelningen
141 85 Huddinge 

Lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen i samband med ansökan. Efter att komplett ansökan inkommit till 
förvaltningen är förvaltningens strävan att utredningstiden ska vara högst 6 månader. Uppgifterna i ansökan är 
offentliga. 

Huvudmannens ansvar 
Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som 
har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar 
2 kap. 8 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen är väl förtrogen med innehållet i förskolans läroplan, skollagen samt FN:s barnkonvention 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen är väl förtrogen med bestämmelserna om anmälningsskyldigheten då ett barn far illa eller 
riskerar att fara illa.  
Enligt skollagen ska huvudmannen och anställd i verksamheten, på socialnämndens initiativ i frågor som 
rör barn som fall illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs och ansvara för att bestämmelserna efterföljs.  
29 kap. 13 § Skollagen (2010:800).  
Bestämmelser om skyldigheten att anmäla till socialnämnden om att ett barn kan behöva nämndens skydd 
finns i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen ansvarar för att den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola eller inom 
annan pedagogisk omsorg har tystnadsplikt enligt bestämmelserna i 29 kap. 14 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen är väl förtrogen med bestämmelserna i skollagen om att den fristående förskolan ska vara 
öppen för alla barn som ska erbjudas förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger 
undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär och ansvarar för att bestämmelserna efterföljs.  
8 kap. 18 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen är väl förtrogen med bestämmelserna om att urvalet av sökanden till förskoleenheten ska 
göras på samma grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen har godkänt. Huvudmannen 
ansvarar för att bestämmelserna efterföljs. 8 kap. 19 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen ansvarar för att följa de regler och riktlinjer som har beslutats av förskolenämnden i 
Huddinge kommun däribland Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg, HKF 6310 och 
Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, HKF 6210 som bland annat 
innefattar öppettider, regler för placering, frånvaro och uppsägning.  

 Ja  Nej, ange orsak 
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Huvudmannen ansvarar för att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen 
även i övrigt erbjuds en god miljö 8 kap. 8 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen ansvarar för att i november varje år lämna in en kvalitetsdeklaration till förvaltningen. 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs enligt skollagens bestämmelser, 
4 kap. 3-6 §§ Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Huvudmannen är införstådd med att förändringar i gällande regelverk kan komma att ske under 
utförandetiden och ansvarar för att reglerna efterföljs. 

 Ja  Nej, ange orsak 

Planer och rutiner 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns 6 kap 5-11 §§. Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för introduktionsår gällande nyexaminerade förskollärare finns/gäller inte pedagogisk omsorg 
2 kap. 13 §, 20 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för behörighetskontroll av förskollärare finns 2 Kap. 13 §, 20 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för registerkontroll av personal finns (fås av Rikspolisstyrelsen) 
2 kap. 31-33 §§ Skollagen (2010:800)  

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för klagomålshantering finns 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för kompetensutveckling finns/gäller inte pedagogisk omsorg 
2 kap 13 §, 20 § Skollagen (2010:800) 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för systematiskt brandskyddsarbete finns 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för skyddsrond finns/gäller inte pedagogisk omsorg 

 Ja  Nej, ange orsak 
Rutiner för barnskyddsrond finns 

 Ja  Nej, ange orsak 

Information  
Tilläggbelopp kan lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Kontakta enhetschef för förskolans 
stödverksamhet.  
Huvudmannen är skyldig att lämna in uppgifter på begäran 26 kap. 7 § Skollagen (2010:800) 
Huvudmannen ansvarar för att verksamheten deltar i Huddinge kommuns årliga förskoleenkät som riktar sig till 
vårdnadshavare. 
Inskrivna barn omfattas av försäkringsskydd motsvarande Huddinge kommuns tecknade olycksfallsförsäkring. 

Jag är medveten om mina skyldigheter utifrån skollagen och kommunens riktlinjer och garanterar detta med min 
underskrift. 
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Underskrift och Personuppgiftslagen 
Datum Personuppgiftslagen. Vid handläggningen av ditt ärende 

registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Genom att underteckna 
samtycker du till denna behandling. För mer information om PuL 
läs här Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL) 
- Huddinge kommun 

 
Namnteckning 

 
Namnförtydligande 
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http://www.huddinge.se/Omkommunen/Ansvar-och-organisation/Offentlighetsprincipen-och-PuL
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