
Faktablad
Tjänstegarantier Barn- och Utbildning. 
Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar all  
utbildningsverksamhet från förskola och familjedaghem till  
vuxenutbildning. Totalt handlar det om verksamhet för ca 7000 
barn ungdomar och vuxna. 

Det finns 17 kommunala och 13 fristående förskolor samt 7 
familjedaghem i kommunen.  Det finns 11 kommunala och 2 
fristående grundskolor.  

Därutöver kan föräldrar välja grundskolor även utanför 
kommunen.

Kommunen har ingen egen gymnasieskola för de nationella 
programmen. Det finns en kommunal gymnasieskola för de 
individuella programmen. Utöver det finns en fristående  
gymnasieskola som erbjuder lärlingsutbildning främst inom 
naturbruksprogrammet.  

Varje kommuninvånare kan söka kurser på komvux från det 
andra halvåret hon/han fyllt 20 år eller slutfört en gymnasie-
utbildning. Det finns vuxenutbildning på flera håll i Stockholms 
län och på undervisning på distans. 

All verksamhet inom nämndens ansvarsområde ska vara av 
trygg och av god kvalitet. Det ska finnas goda möjligheter att 
välja olika utförare.  Detta syns i nämndens mål och i de fem 
tjänstegarantier som nämnden antagit för sitt ansvarsområde. 

Uppföljningen av garantierna redovisas på kommunen hemsida.

Vi lovar att:

Plats i förskolan erbjuds inom 4 månader efter det att 
föräldrar anmält behov. 

Uppföljning: kontinuerligt via kommunens e-tjänst, Självservice 
Barn och utbildning.
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Faktablad
Förskolan ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet 
som stimulerar till en positiv utveckling och ett positivt 
lärande.

Uppföljning: i kundenkät och i kvalitetsuppföljning. 

Barn/elever ska ges stora valmöjligheter vid val av 
skola. Alla garanteras en plats vid något av 3 valda 
alternativ eller vid den reserverade skolan.

Uppföljning: i samband med skolvalet. 

Alla kan läsa och skriva efter sitt tredje skolår.

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet

Uppföljning: nationella prov i år 3 och i bedömning av målupp-
fyllelse enligt kursplanen för år 3. 

Undervisningen i skolan ger eleven möjlighet att uppnå  
godkända betyg i alla ämnen efter år 9.

Förutsättning: eleven deltar i lektioner och i skolarbetet.

Uppföljning: betygsstatistik, nationella prov år 9 samt övrig 
kvalitetsuppföljning.

Vid frågor kontakta 
Enheten kvalitet och administration - Barn och utbildning, 
Ekerö kommun 08-124 571 00.

Vad tycker du?
Det är viktigt att vi får veta vad du tycker om våra 
tjänstegarantier. Bra kan kanske bli ännu bättre? Dåligt kanske 
enkelt kan ordnas till.  
Lämna gärna din synpunkt, beröm, förslag eller klagomål via 
formuläret på vår hemsida eller ring oss på  
tel. 08-124 571 00. 




