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Vad är pedagogisk omsorg?  

Den 1 juli 2011 började en ny skollag (SFS 2010:800) att tillämpas. Skolverket 

har beslutat om allmänna råd för pedagogisk omsorg (SKOLFS 2012:90). De 

allmänna råden ska ses som rekommendationer om hur huvudman bör handla 

för att uppfylla kraven i skollagens bestämmelser 

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig 

till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola 

och på fritidshem. 

Pedagogisk omsorg kan t.ex. vara en verksamhet där barn tas omhand i 

personalens eget hem (familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. 

Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal. 

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen. För pedagogisk omsorg är förskolans 

läroplan vägledande och inte styrande. Det innebär att huvudman och de som 

arbetar i pedagogisk omsorg i enskild regi måste ha läst läroplanen och tagit 

ställning till och att kunna beskriva hur den ska vara vägledande i 

verksamheten.  Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg ska följas. 

Utöver detta gäller samma styrdokument och regler för pedagogisk omsorg 

som för förskolor i kommunen. 

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att 

den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen (kommun eller 

enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 

Kommunen får ta ut en skälig avgift för plats i pedagogisk omsorg (utgår från 

maxtaxa). 

I Kumla kommun bedrivs pedagogisk omsorg för barn i förskoleåldern i 

särskild lokal som kommunen tillhandahåller och i dagbarnvårdarnas egna 

hem. 

Pedagogisk omsorg för barn i skolåldern bedrivs inte i Kumla kommuns regi. 

Ansökan om plats i pedagogisk omsorg görs via kommunens hemsida 

www.kumla.se. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem 

• Förskolan är en skolform, fritidshem en verksamhetsform som är ett 

komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är en verksamhet som 

vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola eller 

fritidshem. 

 

• Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans Läroplan 

(Lpfö98/16) ska vara vägledande för pedagogisk omsorg. 

http://www.kumla.se/
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• I förskola och fritidshem ska det enligt skollagen finnas 

högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk 

omsorg ska det enligt skollagen finnas personal med utbildning eller 

erfarenhet av arbete med barn. 

 

• I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. 

Barngruppens sammansättning och storlek 

I Kumla kommun styrs barngruppens sammansättning och storlek av de barn 

som finns placerade i kommunens barnomsorgskö vilket innebär att såväl 

antalet barn per dagbarnvårdare samt barnens ålder.  

Det är ansvarig rektor tillsammans med dagbarnvårdarna som ansvarar för 

hur grupperna sätts samman. 

Vi eftersträvar syskonförtur i den mån det är möjligt. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver (25 kap. 2 § 

skollagen). Huvudmannen ska därför ha fungerande rutiner för att 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd och även säkerställa att 

personalen har kompetens för att ge barn en sådan god pedagogisk 

verksamhet och omsorg att barn får stöd i sin utveckling och förbereds för 

fortsatt lärande (Skolverkets allmänna råd). 

Mathantering och lokaler 

Mat lagas av dagbarnvårdarna själva sina egna hem och de dagar den 

pedagogiska omsorgen befinner sig i kommunens lokaler får de mat levererad 

enligt samma matsedel som övriga förskolor. Dagbarnvårdarna ska följa 

Livsmedelsverkets rekommendationer (www.livsmedelsverket.se) samt 

Kumla kommuns kostpolitiska program. 

Verksamheten ska enligt skollagen bedrivas i ändamålsenliga lokaler, där 

hänsyn är tagen till barns behov av aktiviteter inom- och utomhus, vila och 

god arbetsmiljö. Lokalerna ska möjliggöra pedagogisk verksamhet i linje med 

styrdokumentens krav.  

Lokalerna ska även uppfylla lagstadgade krav och ha en hög grad av 

tillgänglighet och säkerhet. 

Huvudmannen/verksamhetsutövaren är skyldig att ha skäligt brandskydd 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2 kap 2 §). Enligt Statens 

räddningsverks författningssamling 2007:1 bör bostaden vara utrustad med 

brandvarnare. Utrymningssäkerheten ska vara god.   

http://www.livsmedelsverket.se/
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Särskilda krav på bostäder/lokaler: Den som gör en ansökan om rätt till 

bidrag för enskild pedagogisk omsorg behöver informera sig om vilka lagar 

och regler som gäller för bygglov, brandsäkerhet och miljö-och hälsoskydd. 

Öppettider 

Pedagogisk omsorg följer inte de öppettider som gäller för kommunens övriga 

förskolor och fritidshem dvs. 06.00 – 18. 30 måndag till fredag. 

Dagbarnvårdarnas öppettider är istället 06.30-17.30. Att dessa tider skiljer sig 

åt från förskolans beror på arbetstidslagens krav på rast och arbetstid. När 

omsorgen sker i dagbarnvårdarnas egna hem får raster bytas ut mot 

måltidsuppehåll som räknas in i arbetstiden.  

Dagbarnvårdare hjälps stundtals åt genom att ansvara för varandras barn t.ex. 

vid ledighet och sjukdom. Det kan ske både i de egna hemmen och i 

kommunens lokal. Barnen har alltid en annan dagbarnvårdare som ersätter 

den ordinarie vid dessa tillfällen.  

Vid fyra tillfällen varje år har förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk 

omsorg kompetensutvecklings-, utvärderings- och planeringsdagar (KUP) för 

sin personal. Vid dessa tillfällen erbjuds omsorg på annan förskola eller 

fritidshem. Information om när dessa tillfällen är finns på kommunens 

hemsida.  

Under fyra veckor på sommaren slås förskolorna och den pedagogiska 

omsorgen i kommunen ihop och vi erbjuder vårdnadshavare med 

omsorgsbehov plats på vår sommarverksamhet. Detta gäller även för 

fritidshemmen. 

Avgiftsfri allmän förskola 

Allmän förskola för tre- till femåringar ska erbjudas alla barn från och med  

1 september det år barnet fyller tre år till och med 31 maj det år barnet fyller 

6 år och börjar i förskoleklass. I de fall tre- till femåringar vistas i pedagogisk 

omsorg och vårdnadshavaren även önskar allmän förskola, ansvarar 

vårdnadshavaren för transporterna mellan pedagogisk omsorg och förskola.   

 

Pedagogisk målsättning 
Barnets bästa ska enligt skollagen vara utgångspunkten för all pedagogisk 

omsorg. Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i 

överenstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna. 

Verksamheten inom pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 
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Verksamheten ska utmana och stimulera barnens lek, kreativitet och intresse 

för att lära. Särskild vikt ska läggas på att stimulera barnens språkutveckling 

och den pedagogiska omsorgen ska erbjuda varje barn en rik och 

språkutvecklande miljö (Allmänna råd för pedagogisk omsorg).   

Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten. Från augusti 2018 ska 

även den pedagogiska omsorgen i Kumla kommun omfattas av en 

verksamhetsplan kopplad till målen i aktuell läroplan, mot vilken 

verksamheten kan utvärderas. Verksamheten ska också upprätta en egen plan 

mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utvärdering sker 

på samma sätt som övriga skolformer. 

Dokumentation och information till vårdnadshavare sker via InfoMentor. Där 

kan även vårdnadshavare följa både gruppens- och det egna barnets 

lärprocesser i exempelvis utvecklingssamtal. 

InfoMentor används också för tidshantering och frånvaroregistrering. 

InfoMentor är en webbaserad digital plattform där vårdnadshavare får 

information om och kan se dokumentation från dagbarnvårdarnas 

verksamhet. Via InfoMentor registreras barnets schematider samt anmäler 

frånvaro. 

Rekrytering av personal 

I pedagogisk omsorg ska det enligt skollagen finnas personal med utbildning 

eller erfarenhet av arbete med barn. 

Vid nyanställning av dagbarnvårdare strävar Kumla kommun efter att anställa 

personer med lämplig erfarenhet av att arbeta med barn som kan tillgodose 

barnens behov i en pedagogisk verksamhet. Exempelvis förskollärare eller 

barnskötare.  

Personal ska ha kompetens att stimulera varje barns utveckling och lärande 

samt ha kompetens för att förbereda barnen för fortsatt lärande. Det är även 

viktigt att personalen har kompetens för att på ett professionellt sätt 

samarbeta med de inskrivna barnens vårdnadshavare.  Det är angeläget att 

huvudmannen regelbundet ger personalen sådan kompetensutveckling och 

pedagogisk handledning som behövs för att de på bästa sätt ska kunna utföra 

sitt arbete.  

Personalen ska vara insatt i de bestämmelser samt nationella och lokala 

styrdokument som gäller för verksamheten.  

Den som får ny anställning ska uppvisa ett registerutdrag ur polisens 

belastningsregister.  (2 kap. 31-33 §§ skollagen)  Registerutdrag ska lämnas 

innan anställning avtalas. Arbetsgivaren avgör, efter bedömning av inlämnat 

registerutdrag, om en arbetssökande ska anställas. Arbetsgivarens bedömning 
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ska antecknas och sparas. Huvudmannen ska spara en kopia av 

registerutdraget.    

Den som är anställd inom pedagogisk omsorg omfattas av såväl tystnadsplikt 

(29 kap. 14 § skollagen) som anmälningsplikt (14 kap. 12 § socialtjänstlagen) 

(2001:453) (29 kap. 13 § andra stycket, skollagen). 

Tillsyn 

Det är huvudmannen, det vill säga Kumla kommun, som ansvarar för att 

verksamhetens kvalitet systematiskt följ upp och utvärderas. 

Pedagogisk omsorg kännetecknas i Kumla kommun av att en dagbarnvårdare 

arbetar både i det egna hemmet och i en gemensam lokal med en mindre 

barngrupp. Pedagogisk omsorg har maximalt 5-7 barn inskrivna beroende på 

barngruppens sammansättning och barnens åldrar. 

Utomhusmiljön och inomhusmiljön ska kunna ge barnen möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Dagbarnvårdarna i 

verksamheten ska ha uppsikt över barnen och ha tänkt igenom olika 

situationer som kan uppstå samt förebygga olycksfall såväl inom-som 

utomhus. Det är att föredra om utemiljön ligger i direkt anslutning till 

verksamhetens bostad/ lokal så att den kan användas spontant i den dagliga 

verksamheten.  

Barn i behov av särskilt stöd  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.  (25 kap. 2 § 

skollagen) Huvudmannen ska därför ha fungerande rutiner för att 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd och även säkerställa att 

personalen har kompetens för att ge barn en sådan god pedagogisk 

verksamhet och omsorg att barn får stöd i sin utveckling och förbereds för 

fortsatt lärande. 
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