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P
Pedagogis
sk omsorg
g och de o
olika verks
samhetsfo
ormerna so
om ing
går
V
Verksamhett på dagtid
P
Pedagogisk omsorg
o
som
m en verksam
mhetsform är till skilln
nad mot försskola
ooch fritidsheem en verksamhet som ska bedrivaas i hemmiljjö, då förskkola och
frritidshem ärr öppna.
D
Det kan varaa Norrtälje kommun
k
soom bedriver sådan verksamhet eller
er en enskkild huvudm
man.
P
Pedagogisk omsorg
o
kan
n drivas i oliika former t.ex.
t
som faamiljedaghem
em, flerfaamiljslösninngar eller attt den ansvaarige för verrksamheten har anställdd personnal i sitt hem
m.
D
Det är barn- och skolnäm
mndens arbbetsutskott som
s
fattar beslut om rät
ätt till biddrag för sådaan verksamh
het.
N
Nattomsorg
D
Det är omsorrg på tider då
d förskola och fritidsh
hem är stäng
gda och såddan verksaamhet kan bedrivas
b
båd
de hemmilj ö och i t.ex. en förskola.
Ö
Öppen förskkola och öpp
pen fritidsvverksamhet
D
Det är två veerksamhetsfformer som ingår i begreppet annaan pedagogiisk verksaamhet och sådan
s
verkssamhet kan bbedrivas i särskild
s
lokaal som är läm
mpad för
änndamålet.

Ö
Övergripan
nde krav på
p sådan v
verksamhet
F
För pedagoggisk omsorg gäller inte förskolans eller grundsskolans lärooplaner.
E
En verksamhhet ska dock
k låta läropllanen för fö
örskolan varra vägledandde för
innnehållet i det
d pedagog
giska arbetett.
D
Det centrala i pedagogissk omsorg sska vara att utforma verksamhetenn med
F
FN:s konvenntion om barnets rättighheter som utgångspunk
u
kt. Det innebbär att
vvarje sådan verksamhet
v
måste kännna till vilka rättigheter barn
b har ochh hur de
skka omsätta rättighetern
na i sin verkksamhet.
D
Det är vanliggt att den so
om bedriverr pedagogisk
k omsorg arrbetar helt eensam
m
med en gruppp av barn och
o då är dett särskilt vik
ktigt att ha kunskap
k
om
m barnkkonventionen och om arrbetet med aatt motverk
ka diskrimin
nering och kkränkkande behanndling.
P
Pedagogisk omsorg
o
skaa stimulera bbarns utveck
kling och läärande samtt främja
allsidiga konntakter och social gemeenskap.
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V
Verksamheteen ska också vara öppeen för alla de
d barn som har rätt till sådan
vverksamhet. Det innebäär att personner i pedago
ogisk omsorg även måstte ha
kkompetens att
a ge omsorrg till barn ssom har beh
hov av extraa stöd i sin uutvecklinng.

F
Förutsättningar för att
a kunna bedriva pedagogis
p
k omsorg
F
För att få beddriva pedag
gogisk omsoorg ska den som beviljaas rätt till biidrag elleer får en ansställning i kommunen
k
hha en utbild
dning med in
nriktning m
mot barn
eller ha erfarrenhet av attt arbeta medd barn i de åldrar som ska finnas i verksaamheten.
D
Det är viktiggt att sådan kompetens
k
finns hos den som ska arbeta inom
m pedaggogisk omsoorg, så varjee barns utve ckling och lärande kan
n stimuleras . Personnalen ska haa goda kunsk
kaper i det ssvenska sprråket.
E
En s.k. vanddelsprövning
g kommer aatt göras på den som an
nsöker om bbidrag för
attt starta frisstående pedaagogisk om
msorg.
E
Egna barn
D
Det är möjliggt att ha sin
na egna barnn i verksamh
heten om man
m minst tar
ar emot
liika många andra
a
barn i verksamheeten. Man kan dock intee erhålla höögre biddrag för sinaa egna barn än för de anndra barn man
m tar emott.
G
Gruppens sttorlek
I Norrtälje kommun
k
kan
n den som aarbetar ensam erbjuda plats
p
i sin veerksamhhet till 5-7 barn. Om den
n pedagogisska omsorgen har anstäälld personaal kan
fller barn erbjjudas plats.
T
Tystnadsplikkt och anmä
älningsplikkt
V
Varje personn som arbetaar i pedagoggisk omsorg
g ska känna till sekrete sslagsttiftningen, vad
v skollageen anger om
m tystnadsplikt samt sk
kyldigheten att anm
mäla vid missstanke om att ett barn far illa.
R
Registerkontroll
D
Den som beddriver pedag
gogisk oms org ska läm
mna in ett ak
ktuellt utdrag
ag ur belaastningsregiistret. Om en
e huvudmaan har anställd personall är det huvuudmannnens ansvar att ta in såd
dant utdrag.

U
Utveckling
g och läran
nde
D
Den som arbbetar i pedag
gogisk omsoorg måste utgå
u i sin plaanering frånn att barn
läär sig underr alla delar av
a dagen. Peersonalen sk
ka stimuleraa och utmanna barnnen till lärannde och det förutsätter aatt det finnss tillgång till material ooch redskkap som inbbjuder barneen till att uttforska, läraa och leka. Det
D ska finnnas utar-
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bbetade formeer för barns delaktighett och inflytaande och veerksamhetenn ska
uutgå ifrån baarnens intresssen, behovv och åsikterr.
V
Verksamheteen ska också utformas så att den också
o
stimullerar barnenns språkuutveckling och
o det är deet svenska sspråket som alla barn sk
ka ha tillgånng till.
N
Norrtälje kom
mmun är äv
ven ett finskkt förvaltnin
ngsområde och
o då innebbär det
säärskilda besstämmelser för det minnoritetsspråk
ket. Det innebär att finsska språkket skulle kuunna erbjudaas till barn i pedagogissk omsorg om behov finnns av
såådan verksaamhet.
K
Kvalitet
H
Huvudmannnen är ansvaarig för att syystematisktt arbeta med
d uppföljninng och
uutvärdering av
a den pedaagogiska veerksamheten
n.

T
Tillsyn av fristående
f
e verksam
mheter
N
Norrtälje kom
mmun har ett
e tillsynsannsvar för dee verksamheeter inom peedagoggisk omsorg som bedriv
vs av en frisstående huvudman. Öveer kommunnens egna
vverksamheteer har Skolin
nspektionenn tillsynsanssvar.
T
Tillsynens om
mfattning beskrivs
b
i dookumentet ”Riktlinjer
”
för
f tillsyn occh annan
m
myndighetsuutövning som
m barn- ochh skolnämnden godkän
nner och bevviljar rätt
tiill bidrag föör”. Dokumeentet finns ppublicerat på
p kommuneens hemsidaa.
T
Tillsynen syftar till att granska
g
att vverksamhetten bedrivs under
u
säkraa former
ooch att god pedagogisk
p
verksamhett erbjuds tilll barnen. Om brister upppmärksaammas vid en tillsyn har
h kommunnen möjlighet att sanktiionera verkssamhetenn att åtgärdda en sådan brist.
b
V
Varje verksaamhet har occkså en skyyldighet att lämna
l
ut haandlingar tillll komm
munen för attt tillsynen ska
s kunna uutföras samtt att årligen sammanfattta och
uutvärdera sinn egen verkssamhet.
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L
Lagar, föro
ordningar,, riktlinjer som regle
erar pedag
gogisk om
msorg
S
Skollagen (22010:800)
L
Läroplanen för
f förskolaan Lpfö-98, reviderad 2010
2
A
Allmänna rååd för pedag
gogisk omsoorg
F
FN:s konvenntion om barnets rättighheter
S
Socialtjänstlagen (2001:453)
O
Offentlighet-- och sekrettesslagen (22009:400)
R
Riktlinjer förr godkännan
nde och rättt till bidrag i Norrtälje Kommun
R
Regler för pllacering i Norrtälje
N
Koommun
R
Regler för uttbetalning av
a grundpenng i Norrtäljje Kommun
n
R
Rutiner för tillsyn
t
och annan
a
mynddighetsutövn
ning i Norrttälje Komm
mun

