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Stadsrevisionens fördjupade granskning - Likvärdighet i fritidshem
SR-2019-143
Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat likvärdighet i fritidshem och den sammanfattande
bedömningen är att utbildning i fritidshemmen bedrivs på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt,
men att det finns flera förbättringsområden gällande likvärdig utbildning. Vidare är
bedömningen att grundskolenämndens uppföljning av verksamheten i fritidshemmen inte är
helt tillräcklig. Grundskoleförvaltningen instämmer med revisorskollegiet att hittills genomförda
åtgärder har haft positiva effekter på fritidshemmets verksamhet, och fler åtgärder kommer att
genomföras för att ytterligare utveckla fritidshemmens verksamhet i positiv riktning. De
förbättringsområden som stadsrevisionens fördjupade granskning ”Likvärdighet i fritidshem”
har identifierat kommer att utgöra ett viktigt underlag för grundskolenämndens och
förvaltningens kontinuerliga kvalitets- och utvecklingsarbete inom ramen för det strategiska
ramverket ”Varje elevs bästa skola”.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och
skickar det till stadsrevisionen.
Beslutsunderlag






§124 Granskning avseende likvärdighet i fritidshem, SR-2019-143
Protokollsutdrag §125 Granskning avseende likvärdighet i fritidshem,
G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Remiss Stadsrevisionens fördjupade granskning Likvärdighet i fritidshem
Förslag till yttrande GRNAU 200214 Stadsrevisionens fördjupade granskning - Likvärdighet
i fritidshem

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14
Grundskolenämnden 2020-02-25
Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

SIGNERAD

2020-01-29

Ärendet

2 (2)
Malmö stadsrevision har granskat likvärdigheten i fritidshem. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om utbildning i fritidshem bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med särskilt fokus på
om den är likvärdig. Med ändamålsenlig avses i granskningen att utbildningen utgår från de
nationella målen och att den organiseras på ett sätt som motsvarar kraven i lagstiftningen.
Granskningen har också haft som syfte att bedöma om grundskolenämnden i tillräcklig
utsträckning följer upp verksamheten i fritidshemmen och vidtar åtgärder vid konstaterade
brister.
Revisorskollegiet behandlade bifogad rapport vid sammanträdet 2019-12-18 och beslutade
att översända rapporten till grundskolenämnden för yttrande samt till kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen för kännedom.
I rapporten ”Granskning av likvärdighet i fritidshem SR-2019-143” lämnade stadsrevisionen den
sammanfattande bedömningen att utbildningen i fritidshemmen bedrivs på ett i huvudsak
ändamålsenligt sätt, men att det finns fler förbättringsområden gällande likvärdig utbildning.
Vidare var bedömningen att grundskolenämndens uppföljning av verksamheten i fritidshemmen inte är helt tillräcklig. Granskningen visade dock att nämnden har vidtagit flera åtgärder
som haft positiv effekt på fritidshemmens verksamhet.
Grundskoleförvaltningens förslag till yttrande ger svar på vilka åtgärder som avses att vidtas med
anledning av de bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. Det framgår
även när åtgärderna senast ska vara genomförda.
Granskningens bedömning utgör ett viktigt underlag för grundskoleförvaltningens kontinuerliga
kvalitets- och utvecklingsarbete inom ramen för det strategiska ramverket ”Varje elevs bästa
skola”. Under 2020 genomför Skolinspektionen regelbunden tillsyn i Malmö stad, bland annat av
huvudmannens ansvarstagande för fritidshem. Tillsynens resultat kommer också att utgöra ett
viktigt underlag för det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet.
Ett uppföljande yttrande ska vara revisorskollegiet tillhanda senast 2021-01-31. I det uppföljande
yttrandet ska grundskolenämnden ge svar på vilka åtgärder grundskolenämnden har vidtagit
under 2020 och redogöra för vilken effekt dessa haft i verksamheten.
Grundskoleförvaltningen vill tillägga att sedan den 1 september 2019 är titeln ”fritidspedagog”
(med legitimation) ersatt av ”grundlärare i fritidshem”.
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