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KLAGOMÅLSHANTERING VID FÖRSKOLAN RÖNNBÄRET 

Alla typer av synpunkter är välkomna på förskolan Rönnbäret eftersom de är en hjälp för att 

utveckla och förbättra verksamheten. Synpunkter, som till exempel förslag på aktiviteter, 

ändring av rutiner, förbättringar av den pedagogiska eller fysiska miljön, etc, kan lämnas 

muntligen eller skriftligen till personalen, förskolechefen eller styrelsen.  

 

Klagomål 

Synpunkter på verksamheten och personalens arbete, som, till exempel, rör brister i 

verksamheten, utgör klagomål. Av skollagen (2010:800) 4 kap 7-8 §§ framgår att förskolor skall 

ha skriftliga rutiner för hur klagomål tas emot och utreds samt att nödvändiga åtgärder skall 

vidtas om det visar sig föreligga en brist i verksamheten. Det är förskolans styrelse som, i 

egenskap av huvudman för förskolan, är ytterst ansvarig för att klagomål utreds och att 

åtgärder, vid behov, vidtas.    

 

Att lämna klagomål 

Förskolan vill uppmuntra den som vill framföra ett klagomål att i första hand ta upp detta med 

den som klagomålet berör. För det fall den klagande inte vill ta kontakt med personalen, eller 

om saken inte rör någon i personalen, så skall klagomålet istället riktas till förskolechefen. Om 

klagomålet rör förskolechefen personligen kan den klagande vända sig direkt till styrelsen. 

Klagomål som inte framställs muntligen kan lämnas skriftligen i ett förslutet kuvert eller skickas 

via epost till forskolechef@ronnbaret.se alternativt styrelsen@ronnbaret.se Även anonyma 

klagomål skall beaktas.  

Klagomålet bör, för tydlighets skull, innehålla följande 

- en beskrivning av klagomålet 

- information om tidigare kontakter i frågan 

- information om när problemet uppstod 

- information om vad som gjorts i försök att lösa frågan 

- förslag på hur den uppkomna situationen kan lösas 

Önskas svar bör även kontaktuppgifter lämnas.  

mailto:forskolechef@ronnbaret.se
mailto:styrelsen@ronnbaret.se


 

2 
 

 

När ett klagomål kommit in 

Personal som mottar ett klagomål skall meddela förskolechefen om detta. Förskolechefen skall 

meddela förskolans styrelse om inkomna klagomål.  

I första hand är det förskolechefen som skall följa upp inkomna klagomål. För det fall 

klagomålet inkommit direkt till styrelsen eller om förskolechefen med hänsyn till klagomålets 

beskaffenhet hänskjutit det till styrelsen, så ankommer det på styrelsen att följa upp 

klagomålet. 

Klagomålet skall utredas och följas upp, varvid samtal genomförs med berörda personer. Vid 

behov skall möte hållas med den klagande och, i förekommande fall, berörd personal. Om 

förskolechefen är den som följer upp klagomålet så kan någon från styrelsen ändå komma att 

delta i sådant möte. Berörda personer får vid behov ta med sig en stödperson. Samtliga samtal 

och möten skall dokumenteras. Om det visar sig att det finns brister i verksamheten så skall 

lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov kan en handlingsplan komma att upprättas, vilken skall 

undertecknas av inblandade personer.  

Skriftliga klagomål samt övrig dokumentation skall sparas på förskolan som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Hur lång tid tar det? 

Förskolans mål är att ta hand om synpunkter och klagomål så snart som möjligt. Den som 

lämnat in ett klagomål skall få återkoppling inom tio arbetsdagar. Om klagomålet är 

komplicerat eller måste behandlas på styrelsemöte så kan handläggningen ta längre tid, men 

då skall besked om detta ändå lämnas inom tio arbetsdagar.  

 

Detta dokument har antagits av styrelsen för Föräldrakooperativet Rönnbäret, ek för, genom 

beslut vid styrelsemöte den 26 mars 2019. 

 

 

 


