Inspektion av förskolan Hemkänslan, Violinvägen 4 i Kungsängen
Ansvarig chefs namn
Bo Nybeg
Verksamhetens webadress
www.kallskolan.se
Datum för inspektionen
Inspektionen genomfördes förmiddagen den 23 mars 2012. Inspektörer var
bildningsförvaltningens Jan Näsmark och Agneta Blohm. Representanter för förskolan
Hemkänslan var Bo Nyberg, rektor, Claes Bystedt, biträdande rektor, Marie Larsson, förskollärare
och Marlene Jota, styrelsen.
Organisation och uppdrag
Huvudman för förskolan Hemkänslan är Föreningen för kristen skola i Kungsängen.
Verksamheten ligger i Brunna med adressen Violinvägen 4.
Förskolan består av två avdelningar med en total yta av 137 kvm exkl. toaletter, förråd och
köksutrymmen. Till detta kommer en lekhall om 50 kvm som delas med fritidshemmet. I samma
byggnad finns Källskolans årskurser f 5, fritidshem samt kök med tillhörande varuintag
Underlag för inspektionen
Inför inspektionen lämnade förskolan ett skriftligt underlag; Underlag för tillsyn av fristående
verksamhet .
Intryck och bedömning av verksamheten
Inspektörerna har ett gott intryck av ledningens och personalens starka engagemang för
verksamheten och barnen. Ett väl förankrat specialpedagogiskt synsätt med en röd tråd i synen på
barns utveckling och behov av stöd är en styrka i verksamheten.
Väl dokumenterade styrdokument finns att tillgå för föräldrar och andra på skolans/förskolans
hemsida.
I verksamheten lagas maten av en egen kock vilket är en tillgång för barnen.
Utvecklingsområden
Utveckla arbetssätt för pedagogisk dokumentation.
Antal barn enligt tillståndet
Bildningsnämnden har år 2006-12-05, § 97, beviljat Källskolan kommunalt bidrag för 20
förskoleplatser för barn i åldern 1 5 år
Antal barn i verksamheten
Vid inspektionstillfället fanns 15 barn inskrivna i verksamheten, varav 14 från Upplands-Bro
kommun. Ålders är relativt jämn i barngrupperna. Könsfördelningen var fem flickor och tio
pojkar.
Öppettider
Hemkänslan har öppet 6: 30 till 17:30 och följer kontinuerligt upp föräldrarnas behov av
förändrade tillsynstider.

Avgifter i verksamheten
Verksamheten tillämpar kommunens maxtaxa.. Inga andra avgifter förekommer.
Kost
All mat lagas i Källskolans eget kök av skolans egen kock. Stor vikt läggs vid näringsriktig och
hälsosam kost. Specialkost lagas till de barn som behöver det.
Barnsäkerhet
Skyddsrundor genomförs årligen. Årliga inspektioner av lekplatserna genom kommunens försorg.
Utemiljö
Förskolan använder i huvudsak den egna gården. Närliggande skogsområden besöks en gång i
veckan. Verksamheten har dessutom möjlighet att flertalet gånger per termin få komma till en
lantgård där barnen får träffa hundar, hästar, kaniner och katter samt rida och åka vagn efter häst.

Personal
Antal
I verksamheten finns 4 personer anställda motsvarande 3 heltidstjänster.
Personalens utbildning
2 förskollärare
1 barnskötare
1 grundskola
Personalens fortbildning
Deltar i Källskolans fortbildning när det är relevant. Varannan vecka dessutom möte med skola,
fritidshem och förskola för att befrämja gemensam tillämpning av Källskoledagen , Källskolans
begrepp för den röda tråden för alla verksamheter under en vanlig dag.
Höstterminen 2011 läroplansarbete. Vårterminen 2012 fortsatt läroplansarbete inklusive dess
pedagogiska tillämpning.
Pedagogisk grundsyn
På Hemkänslan anser man att skapande och kreativitet är viktigt och därför har man till exempel
varje vecka dans och rytmik med danspedagog och fem åringarna spelar ukulele med en
musiklärare. Som ett led i övergången mellan förskola och skola samarbetar femåringarna med
skolans sexåringar ett par gånger i veckan.
Som en röd tråd från förskolan upp genom grundskolan finns ett specialpedagogsikt synsätt som
man i verksamheten uttrycker som det som är bra för ett barn i behov av särskilt stöd kan också
i allmänhet vara bra för de flesta andra barn . Verksamheten hämtar också stöd för denna
pedagogiska hållning i den kristna traditionen eftersom Hemkänslan är en konfessionell kristen
frisförskola.
Styrdokument
Personalen samtalar om innehållet i den reviderade läroplanen. I verksamheten arbetar man med
portfolio för alla barn. Femåringarnas utvecklings- och lärandeprocess dokumenteras. Pedagogisk
dokumentation är ett utvecklingsområde.
Barn i behov av särskilt stöd
Förskolan Hemkänslan har en väl utbyggd verksamhet genom samarbete med Källskolans
elevvårdsteam, bland annat rektor, specialpedagog, psykolog och speciallärare.

Föräldrasamverkan
Föräldrar och personal diskuterar målen för verksamheten och dess innehåll minst två gånger per
år. Det dagliga mötet mellan föräldrar och personal för att berätta om barnens dag på förskolan är
en viktig plattform och en prioriterad uppgift i det fortlöpande samarbetet. Verksamheten har
utvecklingssamtal två gånger per år eller oftare vid behov

