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Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att havskatten varje år ska följa upp, utvärdera och
föreslå åtgärder för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i förskolan. Utvärdering ska
genomföras så att det är möjligt att bedöma hur väl förskolan arbetat i relation till läroplanens
mål. Utvärderingen ska identifiera vilka förutsättningar och arbetsprocesser som är
nödvändiga för att uppfylla de nationella målen. I utvärderingen ska ingå att formulera
förskolans utvecklingsområden för nästkommande år.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i
gällande skollag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för
utbildningen som kan finnas i andra författningar. Det pedagogiska arbetet på Havskatten ska
ledas av en förskolechef. Förskolechefen ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
Som förskolechef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk
insikt

Förskolechefen på Havskatten ansvarar för att förskolans kvalitet kontinuerligt och
systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas. Förskolechefen ansvarar
vidare för att kalla till föräldramöte två gånger per år samt kalla till ett utvecklingssamtal varje
läsår. 

Huvudmannen ansvarar för att klagomålsrutiner finns tillgängliga. Tillsammans med
förskolechefen ansvarar huvudmannen att en föräldraenkät skickas till samtliga föräldrar.
Huvudmannen ansvarar för att hemsidan används som en anslagstavla för ex. läroplanen, våra
mål, etc. Huvudmannen ansvarar också för att våra anställda har den utbildningsnivå som
krävs. 

Första veckan i juni ska förskolechefen baserat på det systematiska kvalitetsarbetet och eventuella
klagomål mot utbildningen komma med förslag på utvecklingsområden inför nästkommande
läsår. Tillsammans med huvudmannen tas mål fram samt en plan för hur dessa mål ska uppnås. I
de fall där ekonomiska resurser behöver tillföras läggs detta till vår budget. I samband med detta
utvärderas även de verktyg vi använder i det systematiska kvalitetsarbetet. 

___________________________________________________________________________

Adress Telefon Org.nr.   769612-6106
Missionsvägen 14 08-634 49 49 Plusgiro 412243-8
167 33 Bromma www.havskatten.se Bankgiro 5472-1386


