
 

 

Föräldrakooperativet Lekstugan 

Lundgatan 8 

416 61 Göteborgs 

Förskolan: 070-990 55 86. Rektor: 070-990 55 82 

 

 

 

 

Klagomålsrutin Förskolan Fk Lekstugan 
Författad 201009 Karin Andersson 

 

 

 

Vad är ett klagomål? 

Om något inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med Förskolans verksamhet är det ett 

klagomål. Vi ser klagomål och synpunkter som en del i att förbättra och kvalitetssäkra vårt arbete på 

Förskolan. 

 

 

Att lämna in klagomål 

Vi vill uppmuntra dig att i första hand ta kontakt med den personal som klagomålet eller synpunkten  berör.  

Personalen skall alltid meddela Rektor om detta. 

 

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål eller synpunkter tar du kontakt med Rektor 

och framför dina klagomål. Du kan också kontakta Rektor direkt rektor@fklekstugan.se 
 

Om du efter kontakt med Rektor fortfarande har klagomål eller synpunkter kontaktar du styrelsen och 

framför ditt klagomål. Du kan även ta kontakt med styrelsen direkt ordforande@fklekstugan.se 
 

Om du efter kontakt med styrelsen fortfarande har klagomål eller synpunkter tar du kontakt med 

utbildningsförvaltningen Göteborgs stad. forskoleforvaltningen@forskola.goteborg.se 
 

 

Vill du lämna in klagomål eller synpunkter anonymt i Förskolans brevlåda som du finner i hallen vid 

entrén. 

 

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar? 

Inom 10 arbetsdagar ska du få svar på ditt klagomål eller dina synpunkter. Klagomål och synpunkter kan 

vara av väldigt olika karaktär, och därför ta olika tid att behandla.  Svar och återkoppling garanteras dock 

inom 10 arbetsdagar. 

 

 

Vad händer med klagomålet eller min synpunkt sedan? 

Alla klagomål följs upp och dokumenteras av Rektor, Styrelse eller utbildningsförvaltning, beroende på vem 

du kontaktat. 

 

1) Klagomål inkommer till Förskolan. Rektor informeras. 

2) Anmälaren får bekräftelse på att klagomålet mottagits. 
3) Rektor planerar eventuella åtgärder tillsammans med berörda 

individer. 
4) Förslag på åtgärdsplan 

5) Fastställande av åtgärdsplan samt eventuellt möte med berörda 

individer. 

6) Uppföljning av klagomål efter åtgärdsplan efter fastställande av 

åtgärdsplan angiven tid. 
7) Klagomål hanterat. 

Om klagomål efter denna arbetsgång kvarstår; 

Omstart av Klagomålsrutin. 
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