
 
 
 

Kriterier för godkännande av enskild pedagogisk omsorg bedriven 
i Svedala kommun 
 
Från och med den 1 juli 2009 infördes begreppet pedagogisk omsorg i skollagen. 
Pedagogisk omsorg är barnomsorg eller skolbarnsomsorg som inte bedrivs på förskola eller 
fritidshem. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. En annan form kan vara till 
exempel flerfamiljslösningar. 
 
För att bedriva enskild pedagogisk omsorg och erhålla bidrag ska kommunen där 
verksamheten bedrivs ha godkänt verksamheten. En förutsättning för godkännande är att 
verksamheten har god kvalitet och säkerhet och uppfyller de krav som anges i skollagen 2 
a kap 3 §.  
 
Pedagogisk omsorg (familjedaghem) styrs av skollagen 2 a kap. Förskolans läroplan är 
vägledande för barn i familjedaghem som inte börjat skolan. Skolverket har utfärdat 
allmänna råd för familjedaghem.  
 
I skollagen 2 a kap 3 § anges att 
• Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek 
• Lokalen ska vara ändamålsenlig 
• Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 
• Verksamheten ska utgå från varje barns behov 
 
Svedala kommuns kriterier för godkännande av pedagogisk omsorg i enskild regi 
bedriven i kommunen 
 
- Verksamheten ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas omsorg i motsvarande 

kommunal verksamhet. 
 
- Kraven på kvalitet och säkerhet motsvarar de som ställs på motsvarande kommunal 

verksamhet. 
 
- De styrdokument som är vägledande för verksamheten – förskolans läroplan, läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet samt Skolverkets 
allmänna råd för familjedaghem – ligger till grund för kvalitetsbedömning vid 
kommunens prövning om enskild pedagogisk omsorg ska godkännas. 

 
- Barngruppen ska en lämplig sammansättning och storlek. 
 



 
 
 

- Hemmet eller lokalen där verksamheten bedrivs ska vara ändamålsenlig. 
Hemmet/lokalen ska vara rökfri. Brandvarnare och jordfelsbrytare ska finnas.  

 
- Livsmedelsverkets råd för förskola och familjedaghem ”Bra mat i förskolan” bör följas 

avseende kosthållningen. 
 
- Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas av person som har sådan utbildning eller 

erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan 
tillgodoses. 

- Kommunen kan göra en lämplighetsprövning av personer som önskar bedriva enskild 
pedagogisk verksamhet, till exempel genom att undersöka om personen förekommer i 
polisens belastningsregister. Det kan också ställas krav ifråga om betalda skatter och 
avsaknad av krav från kronofogdemyndigheten. 

 
- Den som önskar bedriva enskild pedagogisk omsorg ska inneha F-skattesedel. 
 
- Den som bedriver enskild pedagogisk omsorg ska ha ansvarsförsäkring för 

verksamheten. 
 
- Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter. 
 


