
KALLELSE
Utbildningsnämnd
Plats och tid för
sammanträdet Utbildningsförvaltningen A-huset, Borgholm, 2018-11-28, klockan 13:00

Lennart Andersson / Anne-Charlott Petersson
Ordförande Sekreterare

 88114

Utses att justera: Lars-Göran Andersson

Plats och tid för 
justeringen: Utbildningsförvaltningen i Borgholm 5/12 2018

___________________________________________________________________________

Sammanträdet är stängt för allmänheten

ÄRENDEN                                                                                                                   Sid          Tid

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Godkännande av dagordning

4 Beslut, Uppföljning budget oktober 2018
Medverkande Izabelle Sjöbäck

2018/4 640 2-9 13.10

5 Beslut, Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019 2018/200 006 10-12 13.30

6 Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018 2018/6 002 13-15 13.40

7 Info, Slutrapport Lotsen - överenskommelse med 
Skolverket angående riktade insatser för nyanlända 
elevers skolgång
Medverkande Marwin Johansson och Lena Nilsson

2017/12 641 16-42 13.45

8 Info, Kalendarium november 2018 2018/5 600 43-45 14.30

9 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet
                                                  Ajournering 14.50 – 15.10

2018/8 606 46 14.40

10 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Viktoriaskolan 
och Slottsskolan.

2018/113 600 47-88 15.10

11 Information från verksamheten 2018/10 600 89-92 15.30

12 Frågor från nämndsledamöter 2018/9 600 15.40
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 88 Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning av budget oktober 2018

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör 
för budgetuppföljning för oktober månad. Utbildningsnämnden visar för okto-
ber månad ett överskott i förhållande till budget om + 212 tkr, årsprognosen 
uppgår till + 377 tkr. Överskottet härleds främst till den centrala stödfunktio-
nen där statsbidrag påverkar resultatet. Personalkostnader högre än budge-
terad nivå återfinns på flertalet verksamheter inom förvaltningen och härleds 
till bland annat ökat barnantal och elever i behov av särskilt stöd.

Budgetuppföljning januari-oktober 2018

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning oktober 2018

Beslut

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden 

a t t lägga månadsuppföljningen oktober 2018 med godkännande till hand-
lingarna.

_____________________________

 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

60 Central stöd-
funktion 50 457 49 597 860 871

61 Norra rektors-
området 17 351 17 802 -451 -631

62 Centrala rek-
torsområdet 40 351 40 507 -156 -269

63 Södra rektors-
området 32 137 32 915 -778 -645

65 Kulturområdet 7 567 7 287 280 441

69 Projekt 0 -457 457 610

Summa 147 862 147 651 212 377
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-19 2018/4 640-

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse månadsuppföljning oktober UN

Förslag till beslut 
att lägga månadsuppföljning, september 2018 med godkännande till 

handlingarna

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för oktober månad ett överskott i förhållande 
till budget om + 212 tkr, årsprognosen uppgår till + 377 tkr. Överskottet 
härleds främst till den centrala stödfunktionen där statsbidrag påverkar 
resultatet. Personalkostnader högre än budgeterad nivå återfinns på 
flertalet verksamheter inom förvaltningen och härleds till bland annat 
ökat barnantal och elever i behov av särskilt stöd.

Beslutsunderlag
Uppföljning oktober 2018 Utbildningsnämnd

Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivningar för budget 2018 är gjorda i för- och 
grundskola. Dessa följdes upp i tertialbokslut 2 och kommer vid nästa 
tillfälle att följas upp i årsbokslut 2018.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson Izabelle Sjöbäck
Utbildningschef Controller
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  3

1 Sammanställning
Utbildningsnämnden visar för oktober månad ett överskott i förhållande till budget om 
+ 212 tkr, årsprognosen uppgår till + 377 tkr. Överskottet härleds främst till den centrala 
stödfunktionen där statsbidrag påverkar resultatet. Personalkostnader högre än budgeterad 
nivå återfinns på flertalet verksamheter inom förvaltningen och härleds till bland annat 
ökat barnantal och elever i behov av särskilt stöd.

2 Analys av verksamheten
Borgholms kommun hamnade på en 6:e plats ibland landets 290 kommuner i 
Lärarförbundets skolranking som publicerades den 8 november. Detta har 
uppmärksammats på ett positivt sätt i media. Skolresultaten i undersökningen avser 
läsåret 2016/17.

På enheterna pågår flera olika projekt och utvecklingsarbeten för att öka måluppfyllelse 
och skapa förutsättningar för våra barn och elevers lärande. TMO - Traumamedveten 
omsorg har t.ex. genomförts på alla skolor nu, vilket ger personalen en bättre 
utgångspunkt för att möta barn som varit med om trauma.

Projektet Mer för fler som Kulturskolan och biblioteket genomfört är avslutat i SKL:s 
regi, men resultaten av den fortsätter att utvecklas. T.ex. kan man låna en 
kulturskolelärare på biblioteket. Under höstlovet/läslovet genomfördes även i år Ljus på 
kultur med många olika aktiviteter som både Kulturskola och bibliotek var involverade i.

Statsbidraget En likvärdig skola har nu kommit in med 1,5 miljoner kronor, som har 
periodiserats över andra halvåret 2018. Satsningar som görs för detta statsbidrag är 
kopplat till insatser för elever i behov av stöd. Detta balanserar det underskott som fanns 
inom de interna tilläggsbeloppen.

3 Personaluppföljning

Arbetad tid 
Utbildningsförvaltningen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Antal årsarbetare 2017 276,4 284,9 333,2 262,4 306,8 230,8 81,9 235,1 281,3

Antal årsarbetare 2018 261,6 250,1 270,4 236,1 273,5 204,2 85,2 229,6 257,7
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Arbetad tid 
Utbildningsförvaltninge
n

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Övertid 2017 70,87 88,26 122,6
7

116,6
8

177,3
5

134,8
4

29,3
5

211,8
3

205,5
5

Fyllnadstid 2017 279,1
1

455,6
6

563,6
8

343,7
6

461,7
5

433,5
5

24,7
5

100,4
9

472,7
9

Övertid 2018 46,68 86,84 88,83 99 202,4
1 84,35 7,5 39,68 199,4

4

Fyllnadstid 2018 275,6
8 208,5 305,5 379,3

3
439,5
9

206,1
7 50 169,5

8
347,7
5

 

Sjukfrånvaro 
Utbildningsförvaltningen

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep

Sjukfrånvaro 2017 5,88 8,07 7,56 5,95 5,48 4,95 2,53 4,43 5,39

Sjukfrånvaro 2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31

Sjukfrånvaron januari-september ligger totalt på 6,07 %, kommunen i helhet ligger på 
7,14 %. Korttidsfrånvaron är på 2,59 % kommunen i helhet ligger på 2,89 %, vilket får 
anses som relativt lågt. Av den totala sjukfrånvaron är 31,72 % frånvaro mer än 60 dagar. 
Några få långtidssjukskrivningar slår ganska hårt i denna statistik, de har ökat från 10 st 
(2017) till 13 st (2018). Åtgärder görs för all långtidssjukfrånvaro i samarbete mellan chef 
och personalavdelningen.
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning oktober
Borgholms Kommun  5

4 Ekonomiuppföljning
Utbildningsnämnden visar för oktober månad en budgetavvikelse om + 212 tkr (se tabell 
nedan). Årsprognosen uppgår till + 377 tkr.

Central stödfunktion

Ett överskott återfinns på den centrala stödfunktionen. Överskottet härleds delvis till 
tidigare överskott på administrationen vilket beror av löner som belastar statsbidraget för 
ökad jämlikhet. Vidare har det tidigare underskott som funnits på tilläggsbelopp minskat i 
och med det statsbidrag som Borgholm kommun erhållit för en likvärdig skola om 
1,5 mkr. Således används statsbidraget i kommunens arbete med att ge extra stöd till 
elever i behov av detta. Statsbidraget riktar sig mot elever i förskoleklass samt i 
grundskolan.

Ovan diagram visar kostnader i förhållande till budget för tilläggsbelopp samt 
interkommunal ersättning. Förändringar i elevantal förklarar den minskade kostnaden vad 
gäller interkommunal ersättning för oktober månad. På grund av statsbidraget som nämns 
ovan visas lägre kostnader för tilläggsbelopp.

Norra området

Norra området visar på ett underskott i förhållande till budget, främst vad gäller Åkerbo 
grundskola och fritidshem. Underskottet härleds främst till högre personalkostnader än 
budgeterat på grund av elever i behov av extra stöd. På grund av att det är nyanställningar 
förväntas detta underskott att öka under årets sista månader.

Centrala området 

Även centrala området visar på ett underskott i förhållande till budget. Lägre 
barnomsorgsintäkter än budgeterad nivå fortsätter att påverka området, främst kopplat till 
Skogsbrynet förskola, någonting som även visar sig i prognosen. Vidare återfinns ett 
underskott vad gäller personalkostnader på Borgholm fritidshem vilket härleds till att 
möta ett ökande barnantal. Slottsskolan visar på ett överskott i förhållande till budget, 
delvis på grund av lägre personalkostnader än budgeterat, men även på grund av 
tillkommande intäkter i form av statsbidrag vilka inte varit budgeterade för.

Södra området, Rälla, Runsten, Köpingsvik och Gärdslösa

Fortsatt höga kostnader för personal återfinns på södra området. Extraresurser behövs på 
grund av elever i behov av extra stöd, sjukskrivningar har skapat ett behov av vikarier 
under hösten och en planerad minskning i tjänst är inte möjlig att genomföra på grund av 
stora behov.
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Kulturområdet

Kulturområdet visar för oktober månad ett överskott, främst kopplat till biblioteket. 
Överskottet beror främst av tidigare vakans i tjänst. Kulturskolan visar på något lägre 
intäkter för perioden, dock väntas intäkter i november månad vilket gör att prognosen 
skiljer sig från periodens utfall.

4.1 Tabell: Budgetuppföljning januari-oktober
 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

60 Central 
stödfunktion 50 457 49 597 860 871

61 Norra 
rektorsområdet 17 351 17 802 -451 -631

62 Centrala 
rektorsområdet 40 351 40 507 -156 -269

63 Södra 
rektorsområdet 32 137 32 915 -778 -645

65 Kulturområdet 7 567 7 287 280 441

69 Projekt 0 -457 457 610

Summa 147 862 147 651 212 377
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 91 Dnr 2018/200-006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019

Sammanfattning

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och datum för ut-
bildningsnämndens sammanträden under år 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2018
Förslag till sammanträdesdagar och datum 2019

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

a t t godkänna förslaget på sammanträdesdagar för 2019 med redaktionel-
la ändringar

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden

a t t fastställa sammanträdesdagar för utbildningsnämnden enligt följande 
datum 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 
16/12.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-08 2018/200 006

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[ 85114 Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019

Förslag till beslut 
att godkänna föreslagna datum och fastställa sammansträdestiderna för 

2019

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för 
nämndens sammanträden under år 2019.

Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2019 daterad den 8 november 2018

Konsekvensanalys
Följs föreslagna datum så underlättar det nämndadministrationens arbete då 
de nya protokollsmallarna ska börja användas för utbildningsnämndens 
protokoll från och med den 1 januari 2019.

 

Helena Svensson Anne-Charlott Petersson
Utbildningschef Förvaltningssekreterare
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SKRIVELSE 1 (1)
Datum Beteckning
2018-11-08 2018/200 006

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

 
 
   

Förslag på sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019

Arbetsutskottet Nämnden

Januari 16 30

Februari 13 27

Mars 13 27

April 10 24 

Maj 15 29

Juni 12 26

Augusti 14 28

September 11 25

Oktober 16 30 

November 13 27

December 9 (mån) 16 (Mån)

Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00

Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget 
annat anges under sammanträdet.
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.1133 U Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks. Helena Svensson

2018-10-22 Kalmar kommun,  Särskola Oxhagenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1134 U Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks. Helena Svensson

2018-10-22 Kalmar kommun, Vasaskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1135 U Avtal om interkommunalersättning. Tillstyrks. Helena Svensson

2018-10-22 Kalmar kommun Funkaboskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1166 U Beslut - Ansökan om skolskjuts av särskilda 
skäl.
Beviljas för läsåret 2018/19.

Kim Jakobsson

2018-11-01 ***Sekretess*** UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/188 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

2018.1199 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun. Tillstyrks av Mörbylånga 
kommun.

Helena Svensson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2018-11-20

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnd

2018-10-18 - 2018-11-20

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018-11-02 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1200 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun. Tillstyrks av Mörbylånga 
kommun.

Helena Svensson

2018-11-02 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1201 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun. Tillstyrks av Mörbylånga 
kommun.

Helena Svensson

2018-11-02 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1202 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun. Tillstyrks av Mörbylånga 
kommun.

Helena Svensson

2018-11-02 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1206 U Beslut- Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl. 
Ansökan avslås.

Kim Jakobsson

2018-11-02 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/190 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

2018.1216 U Yttrande angående tillämpning av skollagen.
+  bekräftelse på mottagen handling. mål 
nummer 4534-18

Helena Svensson

2018-11-09 Förvaltningsrätten i Växjö UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/147 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Sidan  2 av 3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl. 
Mål nr 3703-18 

2018.1222 U Yttrande över laglighetsprövning i ärende 
målnummer 3868-18

Helena Svensson

2018-11-14 Förvaltningsrättten i Växjö UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/170 DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2018.1256 U Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks Helena Svensson

2018-11-19 Mörbylånga kommun, Smaragdskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

Sidan  3 av 3
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 90 Dnr 2017/12-641 UN

Slutrapport Lotsen, överenskommelse med Skolverket angående rikta-
de insatser för nyanlända elevers skolgång

Sammanfattning

Slutrapport inklusive ekonomi gällande överenskommelse om samverkan 
mellan Skolverket och Borgholms kommun avseende insatser inom ramen 
för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet 
för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än 
svenska redovisades till nämnden.

Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Marwin Johansson och Le-
na Nilsson kommer till nämndens möte den 28 november och redovisar arbe-
tet med flerspråkiga elever.

Beslutsunderlag

Slutrapport Lotsen daterad den 30 juni 2018 samt ekonomisk slutredovisning.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-19 2017/12 641-

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse slutredovisning Skolverkets riktade insats

Förslag till beslut 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
Inom ramen för Skolverkets riktade insatser har Borgholm fått ta del av statliga 
medel för att identifiera vilka insatser som krävs för att stärka huvudmannens 
arbete med att öka kvaliteten på mottagande och utbildning av nyanlända barn 
och elever. Under två år har projektet drivits och utvecklats tillsammans med 
Skolverket, som också bidragit med metoder och verktyg som vilar på 
vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet.

Borgholm valdes ut på grund av att många nyanlända kom till vår kommun 
under 2015-16. Genom projektet byggdes Lotsen upp, som till en början var 
en mottagningsenhet, men som sedan på grund av förändrade förhållanden 
gjordes om till ett kompetenscentrum.

Projektet avslutades 2018-06-30 och slutrapporten beskriver de insatser som 
genomförts. I oktober 2018 har Borgholms grundskolor 103 elever som är 
nyanlända (=invandrade de senaste 4 åren), det är 11,3% av grundskolans 
elever, 2017 var det 99 elever, vilket motsvarar 11,2%. Behovet av att fortsätta 
utveckla arbetet med flerspråkiga barns lärande är alltså alltjämt stort.

Beslutsunderlag
Slutredovisning Borgholm

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson Marwin Johansson
Utbildningschef Elevhälsochef
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Instruktioner till huvudmän för slutredovisning 
Avseende uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med
annat modersmål än svenska (U2018/00404/S)

Spara blanketten på datorn
Öppna blanketten och spara den på datorn.
Ifylld blankett ska vara processtödjaren tillhanda senast 15 september

Redovisningsblanketten består av flera blad som ni kan skifta mellan längst ner i Exceldokumentet. Blanketten
består av: Instruktioner, Slutredovisning samt Bilaga utbetalningsplan. Ni ska endast fylla i gröna rutor i bladet
slutredovisning. De gråmarkerade rutorna fylls i automatiskt.

Under fliken Bilaga Utbetalningsplan kan ni se en mer detaljerad bild över de insatser ni fått medel för, när det
skedde och hur mycket som utbetalats. Ni kan även gå tillbaka till överenskommelsen.

Klicka här för att komma till Bilaga utbetalningsplan

Fyll i fliken Slutredovisning
I slutredovisningen finns de insatser ni genomfört under insatsperioden och de medel som ni fått utbetalt redan
ifyllda (gråa rutor). Kostnaderna ska enligt överenskommelse 2 indelas efter respektive insats och kostnadsslag,
eller på annat sätt som bedöms ge en god bild av hur medlen använts. Kan ni inte specificera era kostnadsslag,
ange era kostnader under kolumnen övriga kostnader. När ni redovisar kostnader ska ni endast redovisa inom
ramen för utbetalda medel per insats.

1. Fyll i ert organisationsnummer överst i bladet (grön ruta)
2. Fyll i utvecklingsområde för respektive insats från rullistan (välj), kolumn D
3. Fyll i de kostnader ni haft för respektive insats fördelat på de olika kostnadsslagen (vikariekostnader,

lönekostnader etc.), kolumn E - M
4. Om ni redovisar era kostnader under i kolumnen övriga kostnader, beskriv kortfattat vad ni använt medlen till

under kolumnen beskrivning av övriga kostnader. Kolumn N
5. När ni fyllt i kostnadsslag för insatser summeras automatiskt era totala kostnader längst till höger. Där visas

även skillnaden mellan de kostnader som ni angivit för insatsen och de medel som ni fått utbetalt. Kolumn O
– P.
Klicka här för att komma till Slutredovisning

Förlängda insatser som fortfarande pågår ska redovisas i en kompletterade redovisning vid ett senare tillfälle.
Ange detta i kolumn N beskrivning av övriga kostnader. Har ni en förlängd insats som är pågående ska ni inte
redovisa denna. Vid frågor, kontakta din processtödjare.
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Instruktioner till huvudmän för slutredovisning 
Avseende uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever med
annat modersmål än svenska (U2018/00404/S)

Redovisningsblanketten består av flera blad som ni kan skifta mellan längst ner i Exceldokumentet. Blanketten
består av: Instruktioner, Slutredovisning samt Bilaga utbetalningsplan. Ni ska endast fylla i gröna rutor i bladet
slutredovisning. De gråmarkerade rutorna fylls i automatiskt.

Under fliken Bilaga Utbetalningsplan kan ni se en mer detaljerad bild över de insatser ni fått medel för, när det
skedde och hur mycket som utbetalats. Ni kan även gå tillbaka till överenskommelsen.

I slutredovisningen finns de insatser ni genomfört under insatsperioden och de medel som ni fått utbetalt redan
ifyllda (gråa rutor). Kostnaderna ska enligt överenskommelse 2 indelas efter respektive insats och kostnadsslag,
eller på annat sätt som bedöms ge en god bild av hur medlen använts. Kan ni inte specificera era kostnadsslag,
ange era kostnader under kolumnen övriga kostnader. När ni redovisar kostnader ska ni endast redovisa inom
ramen för utbetalda medel per insats.

Fyll i de kostnader ni haft för respektive insats fördelat på de olika kostnadsslagen (vikariekostnader,
lönekostnader etc.), kolumn E - M
Om ni redovisar era kostnader under i kolumnen övriga kostnader, beskriv kortfattat vad ni använt medlen till
under kolumnen beskrivning av övriga kostnader. Kolumn N
När ni fyllt i kostnadsslag för insatser summeras automatiskt era totala kostnader längst till höger. Där visas
även skillnaden mellan de kostnader som ni angivit för insatsen och de medel som ni fått utbetalt. Kolumn O
– P.

Förlängda insatser som fortfarande pågår ska redovisas i en kompletterade redovisning vid ett senare tillfälle.
Ange detta i kolumn N beskrivning av övriga kostnader. Har ni en förlängd insats som är pågående ska ni inte
redovisa denna. Vid frågor, kontakta din processtödjare.
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Slutredovisning av Riktade insatser för nyanländas lärande

Borgholms kommun
Organisationsnummer: 2120000795

Diarienummer: 2016:00697

Tips! Under fliken Bilaga Utbetalningsplan kan ni se utbetalda belopp
på en mer detaljerad nivå!

Klicka här för att kommma till Bilaga Utbetalningsplan

Insatser Utbetalt

Utvecklingsområde
(Välj alternativ från rullista)

Vikarie-
kostnader

Löne-
kostnader

Kostnad kopplat
till lärosäten

Lokalt utvecklingsarbete i Styrgrupp och skolutvecklingsgrupp 2 145 000
Styrning och utveckling av verksamheten 2 115 000

Utveckling Lotsen mottagnings och kompetenscentrum
Nyanlända 1 630 000

Undervisning och lärande 1 445 000
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 130 000 Undervisning och lärande

Utveckling av elevhälsan utifrån perspektivet nyanlända
Extra anpassningar och särskilt stöd

Föräldrasamverkan och värdegrundsarbete 90 000 Förutsättningar för lärande och trygghet
Undervisning, bedömning och betygssättning i ämnet
modersmål 100 000

Bedömning och betygssättning 110 000
Överenskommelse 1 90 000 Styrning och utveckling av verksamheten 90 000
Tillägg utveckling förskola 250 000 Undervisning och lärande 220 000

TOTALT BELOPP 4 435 000 0 3 870 000 110 000
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Ytterligare kostnadsslag samt
summering av kostnader till höger

Kostnad kopplat till
extern utövare

Kostnad kopplat
till intern utövare

Litteratur-
kostnader

Kostnader för
resor

Kostnader för
logi

Övriga
kostnader

Beskrivning av övriga
kostnader

Summa
kostnader

Skillnad kostnader
och utbetalt

10 000 5 000 2 130 000 15 000

120 000 10 000 5 000 1 580 000 50 000
5 000 45 000 40 000 15 000 105 000 25 000

0 0
140 000 140 000 -50 000 

10 000 120 000 -20 000 
90 000 0
220 000 30 000

145 000 0 175 000 65 000 20 000 0 4 385 000 50 000

41



2018-11-21 Bilaga 2

Utbetalningsplan, Nyanländas lärande Belopp i SEK Uppdaterad: 2017xxxx

Borgholms kommun 2016 - 2019 2016 2017 2018 2019
Diarienummer: 2016:00697 2016 2017 2018 2019 Jan Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

TOTALT BELOPP 4 435 000 90 000 3 527 500 817 500 90 000 842 500 955 000 840 000 890 000 817 500
Lokalt utvecklingsarbete i Styrgrupp och
skolutvecklingsgrupp 2 145 000 1 716 000 429 000 429 000 429 000 429 000 429 000 429 000
Utveckling Lotsen mottagnings och
kompetenscentrum Nyanlända 1 630 000 1 304 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000 326 000

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 130 000 130 000 65 000 65 000
Utveckling av elevhälsan utifrån perspektivet
nyanlända

Föräldrasamverkan och värdegrundsarbete 90 000 90 000 22 500 22 500 22 500 22 500
Undervisning, bedömning och betygssättning i ämnet
modersmål 100 000 100 000 50 000 50 000

Överenskommelse 1 90 000 90 000 90 000

Tillägg utveckling förskola 250 000 187 500 62 500 62 500 62 500 62 500 62 500

Aktivitet/åtgärd 9

Aktivitet/åtgärd 10

Aktivitet/åtgärd 11

Aktivitet/åtgärd 12

Aktivitet/åtgärd 13

Aktivitet/åtgärd 14

Aktivitet/åtgärd 15

UTEBTALNINGSPLAN
Efter att överenskommelse tecknats mellan Skolverket och huvudman sker den första utbetalningen från Skolverket efter rekvisition av huvudmannen.
Efterföljande utbetalningar sker kvartalsvis i förskott, utifrån tidplan för planerade åtgärder i överenskommelsen mellan Skolverket och huvudman.
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2018/5-600 UN

Kalendarium november 2018

Sammanfattning

Mötets går igenom kalendariet för november 2018.

Beslutsunderlag

Kalendarium Utbildningsnämnden november 2018

Beslut

Arbetsutskottet beslutar 

a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________
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Dnr 2018/5-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
NOVEMBER 2018

Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten

Möte Ärenden Årshjul
November 
UNAU 14:e
UN 28:e

Slutrapport Lotsen
Lärarförbundets skolranking

Fastställa mötestider för nästkommande år

December 
UNAU 12:e
UN 19:e

Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för 
nästkommande år

Januari Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling 
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista

Februari Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år

Mars Mål och budget utifrån elevunderlag inkl. 
satsningar inför kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år

April Budgetmål för nästa år fastställs
Taxor till nästa år för beslut i KF

Maj Uppföljning och analys av budget - 
Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan

Juni Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Augusti Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning

September Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Redovisning av barn- och elevutveckling
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Dnr 2018/5-600 

Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester

Oktober Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för nästkommande år

Pågående utredningsuppdrag Status 
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi 
(UN20171121 §133)

Kommunledningsgruppen har gjort 
ett uppdrag till Samhällsbyggnads-
förvaltningen som kommer på remiss 
till UN i januari 2019

Ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna 
för barnomsorg. (UN 180530 § 54)

Hösten 2018

Tandborstning i samverkan med Landstinget Hösten 2018
Ta fram förslag på upplägg för verksamhetsbesök inför 
kommande mandatperiod (UN 180829 §76)

Januari 2019

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka bland 
eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att 
fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. (UN 181025 
§107)

Våren 2019
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 93 Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevom-
budet

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson informerar om ett ärende från Skolinspek-
tionen gällande Åkerboskolan.

_____________________________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-21 2018/113 600-

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  Helena.Svensson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse Skolinspektionens granskning av Viktoriaskolan och 
Slottsskolan 2018

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört en s.k. regelbunden 
kvalitetsgranskning på Slottsskolan och Viktoriaskolan. Skolinspektionens 
syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens kvalitet 
i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 
Skolinspektionen identifierar i sin granskning utvecklingsområden för att 
stödja skolan där det största behovet av utveckling finns. 
Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen granskas fyra områden: 
rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och 
betygssättning. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och 
beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen. 
Skolinspektionen besöker skolor som de bedömer kan ha 
utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland 
annat bygger på kunskapsresultaten, en enkät till elever, föräldrar och 
pedagogisk personal, resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till 
Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden 
kvalitetsgranskning ökar om det var länge sedan Skolinspektionen 
genomförde en tillsyn på skolan och om skolan uppvisar stora avvikelser 
vid de ombedömningar av nationella prov som Skolinspektionen genomför. 
2018-11-16 fick Borgholms kommun ta del av de beslut som blev resultatet av 
granskningarna.

Beslutsunderlag
Skolinspektionens beslut, Dnr 2018:6278 och 2018:6279

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson
Utbildningschef
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Beslut 

 
 

Borgholms kommun 

utbildningsnamnden@borgholm.se 

 

 
 

2018-11-16 

1 (21) 

Dnr-2018:6279 

 
 

 

 

 

Beslut  

efter regelbunden kvalitetsgranskning vid 

Viktoriaskolan  i Borgholms kommun   
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Skolinspektionen 

 

 2 (21) 

 

Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en 

kvalitetsgranskning på Viktoriaskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande 

till mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar 

sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och 

riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande 

styrdokument som gäller för utbildningen. 

Läsanvisning 
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område 

bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera 

delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 

utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver 

inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av 

skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte 

Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande 

kommentarer. 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid 

Viktoriaskolan i följande utsträckning: 

Rektors ledarskap 

Rektorn leder och styr i flera delar skolans utveckling av undervisningen, men 

utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande delar: 

 Att rektorn skaffar sig underlag för analys av undervisningen i klassrummen 

såväl som förutsättningar och resultat utifrån skolans olika årskurser och 

ämnen. Därefter behöver rektorn genomföra löpande uppföljningar och 

kontinuerliga utvärderingar, bland annat tillsammans med lärarna så att en 

delaktighet i kvalitetsarbetet kan skapas. Rektorn behöver vidare i sitt 

kvalitetsarbete ta reda på hur lärarna inkluderar jämställdhet i sin 

undervisning. Detta i syfte att kunna vidta åtgärder för förändring så att 

jämställdhetsuppdraget kan utvecklas strategiskt. 
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Skolinspektionen 

 

 3 (21) 

 

 Att rektorn i högre utsträckning leder och organiserar kvalitetsarbetet för att 

utveckla undervisningen och främja kommunikation mellan ledning och lärare, 

såväl som i hela personalgruppen. 

 

Undervisning 

Undervisningen främjar i flera delar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål 

avseende kunskaper och värden, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn, lärare och elevhälsoteam gemensamt skapar former för att öka 

samarbetet kring hur skolan kan arbeta med individanpassning och extra 

anpassningar i undervisningen, så att tillgängliga resurser, materiella och 

personella, används på bästa möjliga vis för att ge eleverna möjlighet att nå 

kunskapskraven och utmanas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 

Trygghet och studiero 

Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan 

ägna sig åt skolarbete. 

Bedömning och betygssättning 

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i flera 

delar, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn behöver se till att lärarna får förutsättningar att mötas och 

diskutera bedömningar av elevernas kunskapsresultat utifrån kunskapskraven, 

så att omdömen kan kvalitetssäkras, och bli mera likvärdiga. 

 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 16 maj 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka 

förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. 
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Skolinspektionen 

 

 4 (21) 

 

Redogörelsen skickas via e-post, till 

Skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se, eller per post till, 

Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping. Hänvisa till Skolinspektionens 

diarienummer för granskningen (dnr– 2018:6279) i de handlingar som sänds in. 

 

Skolinspektionens bedömningar 

Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Rektors ledarskap 

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i flera delar skolans 

utveckling av undervisningen, men utvecklingsområden finns. 

Skälen för Skolinspektionens bedömning är att rektorn i begränsad omfattning följer 

upp och analyserar kunskaps- och värdegrundsresultat på skolnivå i förhållande till 

undervisningskvalitet och verksamhetens förutsättningar. Rektorn bedriver inte heller 

ett strategiskt jämställdhetsarbete, samt att det finns svagheter i organisation av 

kommunikation och samverkan kring det pedagogiska arbetet. 

Ledning och organisation 

Granskningen visar att kontinuiteten i kvalitetsarbetet och ledarskapet har påverkats 

av flera rektorsbyten under de senaste åren men att organisationsförändringar har 

påbörjats. Nuvarande rektorn har innehaft sin tjänst under ett läsår. Rektorn, lärarna 

och elevhälsoteamet beskriver att de tre arbetslagsledarna på skolan ingår i 

ledningsgruppen tillsammans med rektorn. Ledningsgruppen träffas varannan vecka. 

Elevhälsoteamet där rektorn ingår, träffas varje vecka, liksom Trygghetsgruppen. Alla 

lärare på Viktoriaskolan är legitimerade, många har arbetat länge på skolan, och 

rektorn beskriver dem som duktiga pedagoger.  Rektorn träffar hela personalgruppen 

vid arbetsplatsträffar en gång per månad, samt vid behov i arbetslagen. 

Författningsstöd 

1 kap. 5 §, 2 kap. 9, 10 och 34 §§, 4 kap. 4–7 §§ skollagen,  

förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11), 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, 

Kunskaper och lärande, Varje skolas utveckling, 2.8 Rektorns ansvar. 
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Rektorn arbetar med att genomföra organisationsförändringar som ska skapa en god 

grund för skolans utveckling och förbättringsarbete. Hen beskriver ett påbörjat ett 

arbete för att skapa delaktighet och samverkan i skolans personalgrupp, men 

kommunikationen behöver förbättras. Enligt rektorns redogörelse arbetar hen 

tillsammans med lärare och elevhälsoteam för att kunna ta beslut om 

resursfördelning, bland annat utifrån hur resurser används och vilka faktiska behov 

som finns på skolan. Från lärarintervjuerna framgår att de upplever det som i viss mån 

förvirrande att ha både den lokala och den centrala elevhälsan att förhålla sig till. 

Rektorn har för avsikt att införa klasskonferenser, eller ”mitterminskonferenser” som 

lärare och elevhälsoteam uttrycker det. Detta är något som efterfrågas av både lärare 

och elevhälsopersonal, men det finns inga bokade möten vid Skolinspektionens besök. 

Det framgår av granskningen att arbetsplatsträffar såväl som arbetslagsmöten 

framförallt ägnas åt information om praktiska frågor och lösning av dagsaktuella 

problem. Lärarna uppger att protokollen från arbetslagsträffar sällan används för att 

överföra information mellan arbetslag. Enligt lärarna finns ingen tid för diskussion om 

pedagogiska frågor. Forum för kollegialt lärande efterfrågas av lärarna och de uppger 

att de saknar tillfällen att kommunicera önskemål och behov i undervisningen direkt 

med rektorn, liksom att diskutera kunskapsresultaten. 

Utifrån en sammanställning av förbättringsbehov, som också utgår ifrån att skolan har 

många nyanlända elever, beskriver både lärare och rektorn flera 

kompetensutvecklingsinsatser som gjorts och görs. Bland annat sker det genom 

programmet ”Specialpedagogik för lärande”, vilket fokuserar på inkludering och att 

stärka lärares förmåga att möta elevers olika behov och förutsättningar. Bland övriga 

kompetensutvecklingsinsatser som rektorn och kommunen genomfört finns också en 

kurs i traumamedveten omsorg som utgår från behov som uppstått i samband med 

svårigheter att bemöta nyanlända elever. Kompetensutvecklingsinsatserna kan 

bedömas gå väl ihop med de behov som beskrivits av såväl rektorn som av lärare på 

skolan. 

Lärarna betonar i intervjuerna att det är en god stämning på skolan med gemenskap, 

bra kollegor och att nyanställda blir väl emottagna, men att arbetet känns tungt och 

stressigt och att många är trötta redan några veckor in på terminen. 

Uppföljning och analys 

Granskningen visar att det saknas både kontinuerlig och samlad uppföljning och analys 

av såväl kunskapsresultat som av arbetsformer och undervisningens genomförande. 

Det kvalitetsarbete som genomförs på skolan är till del styrt av huvudmannen, och 

skolans eget kvalitetsarbete har inte riktigt funnit sina former ännu, enligt rektorn. 
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Skolinspektionens granskning visar att kunskapsresultaten på skolan dels följs upp i 

varje lärares dokumentation, dels i ett digitalt system. Rektorn har inte gjort någon 

samlad bedömning och analys av elevernas kunskapsresultat, men ger exempel på att 

lärarna vid något tillfälle diskuterat kunskapskraven i matematik särskilt och att de 

arbetat med genomgång av tidigare elevers resultat på nationella prov i årskurs 6 i 

syfte att se vad skolan behöver göra för att stärka undervisningen i sina årskurser. Det 

har dock inte hittills lett till några förändringar i undervisningen. I årskurs 3 har nästan 

samtliga elever nått kunskapskraven våren 2018, och kunskapskraven i läsförståelse i 

årskurs 1, enligt skolans sammanställning. Något lägre resultat gäller för flickor i 

årskurs 3 som läst svenska som andra språk, där 80 procent nått kunskapskraven. 

De gemensamma mål som rektorn ställt upp för skolan innevarande läsår, handlar om 

att utveckla elevhälsoarbetet, som förändrats genom en omorganisation i kommunen, 

samt trygghetsarbetet. Rektorn har också en ambition att uppmuntra samverkan 

mellan lärarna så de inte känner sig ensamma i sin undervisning och att stärka hela 

personalgruppen. Från lärarnas sida finns ett missnöje med att de inte fått 

återkoppling på det kvalitetsarbete som genomförts under förra läsåret. De uppger att 

de rapporterar elevernas kunskapsutveckling med signaler i färgmarkeringar på tre 

nivåer, in i kommunens digitala system, men det framgår att det inte finns forum för 

lärarna att diskutera resultaten. 

Rektorsintervjun belyser att rektorn har en god kännedom om den övergripande 

nulägesbilden på skolan, men att genomgripande uppföljningar och analyser inte 

hunnit genomföras sedan rektorn tillträdde sin tjänst. Det framgår av granskningen att 

rektorn och lärarna har lite olika bilder av rektorns insikt i hur undervisningen bedrivs 

och vilka behov som finns, vilket leder till att ledningen inte uppfattas som tillräckligt 

tillgänglig och tydlig. Rektorn förefaller ha en relativt god överblick och formulerar sig i 

termer som att många av skolans lärare är duktiga på att skapa en undervisning för 

alla. De flesta kan ge utmaningar till de elever som behöver det, menar rektorn, men 

det framgår att det finns lärare som inte riktigt förmår att anpassa undervisningen till 

alla elever. Däremot har inte rektorn gjort någon samlad uppföljning och analys av 

vilka utvecklingsåtgärder som kan behövas för att ytterligare förbättra undervisningen 

för alla elever. 

Rektorn får information om undervisningen genom arbetslagsledarna, 

medarbetarsamtal, elevhälsomöten och spontana samtal, samt deltagande i 

kompetensutvecklingsdagar. Däremot har hen ännu inte gjort några regelbundna 

klassrumsobservationer för att skaffa sig direkt kunskap om undervisningens 

genomförande, men uppger att detta planeras att genomföras. 
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Värdegrund & jämställdhetsarbete 

Granskningen visar att rektorn inte bedriver något strategiskt jämställdhetsarbete på 

skolan som helhet, men att skolan har ett aktivt arbete med värdegrundsfrågor 

generellt. Skolan har arbetat i ett projekt tillsammans med en extern organisation i 

syfte att utveckla sitt förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier under tre 

år och därmed fått verktyg att använda i värdegrundsarbetet. Bland annat har arbetet 

resulterat i fadderverksamhet mellan yngre och äldre elever och olika 

samarbetsövningar, gemensamma aktiviteter, samt trygghets- och trivselenkäter. Det 

är oklart i vilken grad arbetet kommer att fortsätta nu när projektet är avslutat, men 

rektorn påpekar att en egen trivselenkät ska utarbetas och användas. Rektorns 

uppfattning är att lärarna hela tiden håller värdegrundsfrågor aktuella och att de till 

exempel snabbt fångar upp språkbruk i klasserna. 

Däremot bedrivs inte något aktivt och medvetet jämställdhetsarbete. Ingen av de 

intervjuade i granskningen kan ge något exempel på aktivt jämställdhetsarbete på 

skolan, men beskriver att likabehandlingsfrågor diskuteras. Olika lärare beskriver dock 

enstaka jämställdhetsrelaterade insatser såsom att de försöker ge ordet varannan 

gång till flickor och pojkar, att de talat om lika rättigheter i klassen och att jämställdhet 

kommer upp i de årskurser där de undervisar om kroppen. Det har tidigare 

förekommit samtal om puberteten med elever i flick- och pojkgrupper, men inget 

sådant arbete pågår för närvarande, uppger rektorn. Elevhälsoteamet har 

uppfattningen att flickor och pojkar behandlas lika men känner inte till någon 

uppföljning där den frågan har funnits med. Det förekommer inga diskussioner i 

arbetslagen om jämställdhet i skolan. Rektorn driver inget kvalitetsarbete utifrån 

jämställdhetsfrågor, det görs inga analyser av kunskapsresultaten för pojkar och flickor 

på skolan som helhet eller för olika årskurser och ämnen, och inte heller några 

analyser av om alla elever får samma förutsättningar oavsett könstillhörighet. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn skaffar sig underlag för analys av undervisningen i klassrummen såväl 

som förutsättningar och resultat utifrån skolans olika årskurser och ämnen. 

Därefter behöver rektorn genomföra löpande uppföljningar och kontinuerliga 

utvärderingar, bland annat tillsammans med lärarna så att en delaktighet i 

kvalitetsarbetet kan skapas. Rektorn behöver vidare i sitt kvalitetsarbete ta reda 

på hur lärarna inkluderar jämställdhet i sin undervisning. Detta i syfte att kunna 

vidta åtgärder för förändring så att jämställdhetsuppdraget kan utvecklas 

strategiskt. 
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 Att rektorn i högre utsträckning leder och organiserar kvalitetsarbetet för att 

utveckla undervisningen och främja kommunikation mellan ledning och lärare, 

såväl som i hela personalgruppen. 

 

Skolinspektionens granskning visar att rektorn tydligare behöver leda arbetet med att 

stärka personalens förmåga att lära tillsammans, så att det blir en utgångspunkt för 

samverkan och kollegialt lärande i lärargruppen och därmed bidrar till att utveckla den 

egna undervisningspraktiken. Rektorn är en viktig aktör som ledare för skolans 

utveckling och behöver därför öka sin synlighet och finnas med i sammanhang där det 

kan skapas utrymme för dialog med lärare och annan personal på skolan. Vidare kan 

en ökad närvaro i undervisningen också medverka till att rektorn får möjlighet att 

återkoppla till lärarna om vad hen ser och skaffa sig underlag för eventuella insatser 

som kan behövas. Därigenom kan rektorn bidra till att skapa en god grund för 

samverkan. 

Granskningen visar att rektorn inte i tillräcklig omfattning gör analyser av 

undervisningens genomförande och förutsättningar, elevernas kunskapsresultat, och 

inte heller av resultat från värdegrundsarbetet. För att kunna göra det behöver 

rektorn skaffa sig underlag för analys av till exempel undervisningen i klassrummen, 

såväl som förutsättningar och resultat utifrån skolans olika årskurser, ämnen och 

elevernas könstillhörighet. Skolverkets Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete 

beskriver vikten av att kritiskt granska de egna arbetsprocesserna i syfte att kunna 

upptäcka vad man själv behöver förbättra för att nå en högre grad av måluppfyllelse.1 I 

sitt kvalitetsarbete behöver rektorn också ta reda på om alla lärare har rätt kompetens 

för att kunna låta värdegrunds- och jämställdhetsperspektiv genomsyra 

undervisningen. Likaså behöver rektorn genomföra löpande uppföljningar och 

kontinuerliga utvärderingar, bland annat tillsammans med lärarna så att en delaktighet 

i kvalitetsarbetet kan skapas. 

                                                           

 

 

1 Skolverket (2015). Allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. 

Stockholm, Fritzes, s 18 
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Rektorn har ett tydligt ansvar för utvecklingen av utbildningen enligt skollag och 

läroplan och för kvalitetsarbetet.2 Forskning visar att rektorn är en avgörande aktör för 

att professionellt lärande, i form av lärares engagemang i den egna 

undervisningspraktiken, ska komma till stånd.3 En skola med ett utvecklingsinriktat 

ledarskap beskrivs vidare av forskningen som en skola där lärarna är engagerade i 

skolans mål och där man samarbetar om de undervisningsproblem man stöter på.4  

Skolinspektionens granskningar av rektorns ledarskap lyfter också fram betydelsen av 

en lärandekultur och rektorns relevans för det.5 

I läroplanen för grundskolan, anges att skolan aktivt och medvetet ska främja 

elevernas lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet.6 Det fastslås 

vidare i läroplanen att skolan också har ett ansvar för att motverka könsmönster som 

begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Dessutom betonas att hur skolan 

organiserar utbildningen, hur eleverna blir bemötta, samt vilka krav och förväntningar 

som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt 

och manligt.7 

Skolinspektionen rekommenderar utifrån ovanstående att rektorn säkerställer lärarnas 

möjlighet till samverkan och kollegialt lärande genom att utveckla nuvarande 

mötesfora så att utrymme skapas för pedagogiska spörsmål. Organisationen behöver 

ge utrymme och förutsättningar för god kommunikation mellan ledning och lärare och 

här är Skolinspektionens rekommendation att rektorn bör öka sin synlighet på skolan 

och delta mera i möten med lärare för att ge utrymme för dialog. 

                                                           

 

 

2 2 kap. 9-10 §§ och 4 kap. 4-7 §§ Skollagen (2010:800), samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11), 2.8 Rektorns ansvar 
3 Hallinger, P. (2011).  Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research.  Journal of 

Educational Administration. Vol 49: 2, s 125-142 

4 Blossing, U. (2009). Kompetens för samspelande skolor. Studentlitteratur. Lund. 

5 Skolinspektionens rapport 2010:15 Rektorns ledarskap – en granskning av hur rektorn leder skolans 

arbete mot ökad måluppfyllelse; samt Skolinspektionens rapport 2012:1. Rektorns ledarskap, med ansvar 

för den pedagogiska kvaliteten. Skolinspektionen.se 

6 Läroplan för grundskolan, samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Avsnitt 1 Skolans 
värdegrund och uppdrag – En likvärdig utbildning 
7 ibid 
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Skolinspektionen rekommenderar vidare att rektorn ser till att arbetet med 

jämställdhet på skolan blir en kontinuerlig del av uppföljning och utvärdering. Rektorn 

behöver också försäkra sig om att varje lärare och all personal på skolan verkar för att 

jämställdhetsperspektiv genomsyrar skolans undervisning och arbete. 

Skolinspektionen rekommenderar därför även rektorn att se till att lärarna har, och 

utvecklar sin, kunskap om vad jämställdhet innebär och hur de kan arbeta med 

jämställdhet i sin dagliga undervisningspraktik utifrån läroplanens intentioner. 

Undervisning 

Författningsstöd 

1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5 a §§, 4 kap. 9 § skollagen, 

5 kap. 2 § skolförordningen (2011:185),  

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, rättigheter och skyldigheter, 2 Övergripande 

mål och riktlinjer, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och 

inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden, 5 Kursplaner med kunskapskrav. 

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i flera delar elevernas 

möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden, men 

utvecklingsområden finns. 

Skälen för Skolinspektionens bedömning är att undervisningen endast till delar 

individanpassas och genomförs med extra anpassningar i syfte att stärka elevernas 

möjlighet att utmanas och stimuleras. Skolinspektionen bedömer dock att 

undervisningen generellt främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål 

avseende kunskaper och värden, samt att lärarna genomför en välstrukturerad 

undervisning med aktivt lärarstöd. Vidare framgår att undervisningen varieras och ger 

eleverna möjlighet att använda olika metoder för sitt lärande och att de görs delaktiga 

i sitt eget lärande. 

Struktur, lärarstöd och variation 

Vid Viktoriaskolan framgår att det finns en samsyn kring vikten av struktur i 

undervisningen, utifrån de intervjuer som genomförts. Exempelvis beskriver lärarna 

att de börjar alla dagar med vad som ska hända under den aktuella skoldagen och 

sedan följer en introduktion av innevarande lektions innehåll och syfte. 

Rektorsintervjun klargör att det finns en stor tilltro till lärarnas pedagogiska förmågor. 

Granskningen visar att det finns en viss växling och variation mellan olika 

arbetsuppgifter för eleverna. De arbetsformer som förekommer är främst 

helklassundervisning, arbete i par och enskilt arbete, under besöksdagarna. Eleverna 
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beskriver att de också ibland får arbeta med grupparbeten. Metodmässigt finns 

variation mellan genomgångar, förklaringar, högläsning och instruktioner inför enskilt 

arbete. Lärarna ger aktivt lärarstöd genom att gå runt bland eleverna och hjälpa dem 

som behöver det, svara på frågor och ge tips som kan föra arbetet framåt, men också 

uppmärksamma elever som inte ger signaler men som behöver hjälp. I intervjuer ger 

eleverna uttryck för att de anser att de vet vad de ska lära sig och vad de ska göra 

under lektionen. Detta förklaras med att läraren också antecknar uppgiften på 

klassrummets whiteboard och berättar vad de ska lära sig, och att målen antingen 

finns på tavlan eller i läromedlet som används. 

Elevinflytande och återkoppling 

Eleverna uppfattar också att lärarna ger dem återkoppling i form av uppmuntran och 

beröm när de genomför en uppgift, samt hjälper dem när det inte går så bra. Det kan 

till exempel handla om att en elev får en lite enklare uppgift istället eller att hen får 

frågor från läraren som gör att eleven kan fortsätta fundera lite till över uppgiften för 

att komma vidare själv. Lärarna beskriver det som att de har höga förväntningar på 

eleverna, alternativt att de har höga förväntningar utifrån den nivå eleven befinner sig 

på. I observationerna framgår att lärarna ger uppmuntran till eleverna när de klarat av 

en uppgift eller är på god väg med någon del. Flera lärare avslutar också sina lektioner 

med att ge eleverna återkopplande uppmuntran över klassens arbete. Från de 

intervjuade elevernas synvinkel så får de yngre mest ta ansvar för praktiska saker 

såsom material och att det ska vara lugnt på lektionerna, medan de äldre eleverna 

menar att de får ta ansvar för hur mycket de lär sig och även för att komma i tid till 

lektionerna. Lärarna låter i intervjuerna förstå att de anser att de yngre eleverna 

behöver mera styrning eftersom de kan ha svårt att välja själva, men att de vartefter 

får vara med och påverka mera. Det finns flera exempel på lärare som använder sig av 

loggböcker eller veckobrev där eleverna får skriva ner vad de gjort under dagen eller 

veckan och vad de lärt sig, som ett led i att reflektera och ta eget ansvar för lärandet, 

men också för att ge läraren återkoppling på sin undervisning. På skolnivå finns 

elevråd som träffas varje månad, vilket i sin tur föregås av ett klassråd där eleverna 

kan ta upp frågor som är viktiga för dem. 

Individanpassning och extra anpassningar 

Granskningen visar sammantaget att lärarna inte i tillräcklig omfattning anpassar 

undervisningen utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar så att de utmanas 

och stimuleras utifrån sin kunskapsnivå. Eleverna kan få extrauppgifter, eller andra 

läromedel att använda för att kunna arbeta vidare själva. I något enstaka fall kan en 

elev till och med arbeta med läromedel från en högre årskurs, men lärarna ser det som 
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svårt att hinna stämma av med dem. Det innebär att elever som ligger långt fram i sin 

kunskapsutveckling får arbeta mer på egen hand. 

För lärarna har, enligt intervjuerna, en minskning av den specialpedagogiska 

kompetensen inneburit att de uppfattar att de fått en högre arbetsbelastning och att 

det därför blivit svårare att hinna med att göra extra anpassningar för elever som 

behöver det. Lärarna upplever också att det inte ges tillräckliga resurser i svenska som 

andra språk eller möjlighet till studiehandledning på modersmål för alla nyanlända 

elever på skolan. Däremot har man tillgång till inläsningstjänster och har tillgång till 

extra resurspersoner i klasserna. Några elever har en ”egen” tillgänglig resursperson 

som kan ge extra stöd och ibland finns en person som är så kallad klassresurs som 

bidrar till att ge olika elever hjälp vid behov. I skolans digitala system finns också 

tillgång till verktyg för att individanpassa undervisningen, enligt elevhälsan. Samtidigt 

genomför skolan en kurs för alla lärare om specialpedagogik för lärande, och tidigare 

har också en utbildningsinsats gjorts i hela kommunen för lärare inom språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt, där också anpassning av undervisningen till alla 

elever diskuterades. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn, lärare och elevhälsoteam gemensamt skapar former för att öka 

samarbetet kring hur skolan kan arbeta med individanpassning och extra 

anpassningar i undervisningen, så att tillgängliga resurser, materiella och 

personella, används på bästa möjliga vis för att ge eleverna möjlighet att nå 

kunskapskraven och utmanas så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

 

Skälen för Skolinspektionens bedömning av utvecklingsområdet är att granskningen 

visar att lärarna vid Viktoriaskolan inte i tillräcklig utsträckning genomför en 

individanpassad undervisning med aktivt lärarstöd, vare sig för högpresenterande 

elever, eller gör tillräckliga extra anpassningar för alla elever som är i behov av det. 

Detta kan påverka hur långt eleverna ges möjlighet att nå i sin kunskapsutveckling. 
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Skollagen och läroplanen fastslår att varje elev ska ges ledning och stimulans efter sina 

förutsättningar.8  Det innebär i sin tur att undervisningen ska sträva efter att uppväga 

skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och att hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. När det framkommer att en elev 

befaras inte kommer att nå kunskapskraven så ska eleven, enligt skollagen, skyndsamt 

ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.9 

För de elever som är extra intresserade och nyfikna kan avsaknad av stimulans 

innebära att undervisningen inte blir tillräckligt utmanande eftersom de tenderar att 

få göra mer av samma sak, till exempel skriva mer än de andra i en uppgift eller 

fortsätta med något helt annat medan de väntar på att de andra eleverna i klassen ska 

bli klara med den anvisade uppgiften, vilket lämnar dem till sig själva. Detta påvisas 

bland annat i Skolinspektionens granskning av undervisningen i NO-ämnen förra året.10 

I Skolverkets rapport om högpresterande elever pekar man på att det som är centralt 

är att läraren skapar en flexibel undervisning där alla elever oavsett var de befinner sig 

i sin kunskapsutveckling får ett utmanande innehåll att arbeta med på lämplig nivå 

efter deras förutsättningar.11 Samtidigt måste läraren göra anpassningar av 

undervisningen till de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. 

Skolinspektionen rekommenderar att rektorn ser över möjligheterna att bistå med 

ytterligare specialpedagogisk kompetens för handledning till lärarna kring hur de kan 

arbeta med dylika anpassningar. Lärarna, specialpedagogerna och rektorn behöver 

också tillsammans hitta former för att på bästa sätt tillgodose både högpresterande 

elever med individanpassningar, och de som riskerar att inte nå kunskapskraven, med 

extra anpassningar. 

 

 

                                                           

 

 

8 Skollagen (2010:800). 1. Kap 4 §. Se också Lgr 11. Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig 
utbildning. 
9 Skollagen (2010:800). 3. Kap. 5 § Skollagen. Barns och elevers utveckling mot målen. Se också Skolverkets 
Allmänna råd: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
10 Skolinspektionen (2017). Undervisning i NO-ämnen: Att göra naturvetenskapen synlig och relevant för 

varje elev. Tematisk analys. 

11 Skolverket (2012). Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen. Rapport 379, s 51 -54. 

Stockholm. Fritzes. 
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Trygghet och studiero 

Författningsstöd 

3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 6 och 7 §§ skollagen, 

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter, 2.2 Kunskaper, 

2.3 Elevernas ansvar och inflytande. 

Skolinspektionen bedömer följande: Utbildningen präglas i hög utsträckning av 

trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete. 

Skälen för Skolinspektionens bedömning är att det finns ett aktivt och medvetet 

arbete för att skapa god studiero på Viktoriaskolan, och att det på individnivå finns ett 

ständigt pågående arbete att upprätthålla den, samt att det finns ett aktivt arbete för 

att skapa och upprätthålla trygghet i skolmiljön. Det kan konstateras att det rådde god 

studiero på nästan samtliga observerade lektioner, och att det var en god stämning i 

klassrummen. Skolinspektionens granskning ger bilden att skolan i sitt kvalitetsarbete 

uppmärksammat trygghetsarbetet och därför genomfört åtgärder för att förbättra 

tryggheten för eleverna, vilket också lett till goda resultat. Detta är ett viktigt arbete 

och det är centralt att rektorn ser till att arbetet fortsätter och präglas av uthållighet. 

Studiero 

Det framgår av granskningen att lärare och elever upplever att det oftast är god 

arbetsro på lektionerna. Samtidigt uppger lärarna att det inte finns några 

gemensamma forum för att diskutera hur de ska upprätthålla studiero tillsammans. 

Granskningen visar att lärarna tar emot eleverna i dörren till klassrummet som ett led i 

att främja studiero och att de har olika strategier för att uppmärksamma eleverna på 

när det blivit för mycket ljud i klassrummet, vilket oftast har effekt menar de. Det kan 

handla om att läraren använder ett särskilt tecken med handen i luften eller ställer sig 

på en viss plats i rummet. Det finns trivselregler som alla elever känner till, och som 

eleverna fått vara med och ha synpunkter på. Samtidigt framhåller elever att det 

ibland finns elever som stör, företrädesvis beskrivs dessa vara pojkar, och där de inte 

alltid lyssnar till läraren. Det är främst lite äldre elever som har den här upplevelsen. I 

Skolinspektionens enkät till elever framkommer av svaren att 65 procent av dåvarande 

elever i årskurs 5 som svarat på enkäten (n=29) inte ansåg att de hade studiero på 
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lektionerna.12 Lärarnas svar i skolenkäten indikerar att de såg mera positivt på 

studieron, jämfört med eleverna. Rektorn och lärare beskriver i intervjuerna att de 

haft en del ordningsproblem under förra terminen i dåvarande årskurs 5 framförallt, 

vilket kan förklara siffrorna i Skolinspektionens enkät som gjordes under våren 2018. 

På skolan har det under de senaste åren varit en tillströmning av nyanlända elever, 

även om det minskat något innevarande år. Av de intervjuade lärarna, 

elevhälsoteamet och rektorn, beskrivs detta innebära en utmaning för studieron, inte 

minst eftersom grupperna förändrats flera gånger under terminen, då nya elever 

tillkommit och andra slutat med kort varsel när familjen fått annan boendeort. Det har 

gjort att det emellanåt skapas oro i klasserna. Rektorn uppger att personalen på skolan 

har genomfört en utbildning i traumamedveten omsorg, som ett led i att bättre möta 

olika elevers behov. 

Trygghet 

Granskningen visar att man på Viktoriaskolan har ett medvetet och aktivt arbete med 

trygghetsfrågor som ett led i att skapa trygghet för alla elever. Skolan har genomfört 

elevenkäter där det framkommit vilka områden som känts otrygga för eleverna. Det 

gäller till exempel matkön vid matsalen och vissa toaletter. Här har rektorn satt in 

åtgärder tillsammans med Trygghetsgruppen. Bland annat har ett nytt kösystem där 

eleverna kan gå i olika köer skapats så att det inte ska bli trängsel och det finns 

matvärdar som ska bidra till en lugn miljö. Det finns vidare ett rastvärdssystem med 

flera vuxna ute på skolgården varje rast, som ska bidra till att eleverna känner sig 

trygga på skolgården. Samtidigt menar rektorn att skolan arbetar vidare för att hela 

tiden förbättra. Därför betraktar rektorn trygghetsarbetet som gott, men menar att 

det ändå ska ses som ett område skolan ska arbeta vidare med under läsåret. 

Eleverna som intervjuats uppfattar Viktoriaskolan som en trygg skola. Det finns regler 

om hur man får bete sig i skolans utemiljöer, till exempel på fotbollsplanen. Från 

intervjuade elevers sida är uppfattningen att de har vuxna att vända sig till när något 

händer. Trygghetsteamet har alldeles nyligen installerat en brevlåda där eleverna kan 

lägga frågor och synpunkter på tryggheten på skolan som ett led i att kontinuerligt 

                                                           

 

 

12 Skolinspektionens skolenkät våren 2018. Skolenhetsrapporter för Viktoriaskolan, Borgholms kommun 
söks fram via: https://www.skolinspektionen.se/sv/Listningar-
konfiguration/Sok/?q=skolenk%C3%A4ten+v%C3%A5ren+2018+skolenhetsrapport. Elevenkäten åk 5 
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förbättra eventuella brister i tryggheten. Skolan har en utarbetad rutin för hantering 

av anmälningar om kränkande behandling som den centrala elevhälsan varit delaktig i 

att utarbeta och de har även genomfört en fortbildning med kommunens rektorer 

kring kränkningar under vårterminen. Borgholms kommun har i år infört ett nytt 

digitalt system där alla anmälningar också anmäls vidare direkt till huvudmannen och 

detta menar företrädare för Trygghetsgruppen gör att de inte har samma överblick 

längre. Skolinspektionens bedömning är att det nya systemet inte är tillräckligt 

implementerat på skolan ännu och att rektorn behöver skapa större delaktighet kring 

dess funktion och innebörd. 

Bedömning av elevers kunskapsutveckling 

Författningsstöd 

1 kap. 9 §, 3 kap. 14 och 15 §§, 10 kap. 20 a § skollagen, 

9 kap. 20 och 22 b §§ skolförordningen, 

Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg. 

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i 

bedömning ges i flera delar, men utvecklingsområden finns. 

Skälen till Skolinspektionens bedömning är att rektorn endast delvis gör uppföljningar 

och analyser av elevernas resultat, samt att lärarna inte får tillräckliga förutsättningar 

för att kunna kvalitetssäkra sina bedömningar så att de blir likvärdiga. 

Det framgår att bedömningen av eleverna kan vara väldigt olika mellan lärare och att 

de inte har något gemensamt arbetssätt. Visserligen diskuterar lärarna i de lägre 

klasserna bedömning med kollegan i parallellklassen och i vissa områden finns 

material där de samarbetar. När det gäller nationella prov i årskurs 3 så har skolan ett 

samarbete kring bedömning med andra skolor i kommunen. Detta upplevs som 

mycket positivt av lärarna, men de uppger samtidigt att de inte haft några diskussioner 

om likvärdighet i bedömning totalt sett. Det framgår att skolan har tagit del av 

resultaten av nationella prov i årskurs 6, det vill säga för de elever som lämnat skolan, 

och därigenom kunnat få en bild av kunskapsresultaten för sina tidigare elever. 

Lärarna dokumenterar sina bedömningar av elevernas kunskapsresultat i kommunens 

digitala program, där rektorn sedan kan se resultaten. Granskningen visar att rektorn 

inte har gjort någon analys av lärarnas bedömningar eller av satta omdömen, på 

skolnivå. 

Lärarna ger uttryck för att de är i behov av mer stöttning när det gäller att förstå 

innebörden i kunskapskraven och hur de ska formulera kriterier för sin bedömning. 

Visserligen menar lärarna att de har hjälp av matriser för bedömning som finns i en del 
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läromedel och att de också kan använda Skolverkets bedömningsstöd. Samtidigt 

uppfattar lärarna att dessa är så brett skrivna att de ändå själva måste tolka 

kunskapskraven och därför får lita till sin professionella kunskap och där upplever att 

de lämnas ensamma. Från elevernas sida framgår att de utgår från de omdömen de får 

vid utvecklingssamtalet varje år, då läraren tar upp hur de ligger till och vad de 

behöver bli bättre på. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn behöver se till att lärarna får förutsättningar att mötas och diskutera 

bedömningar av elevernas kunskapsresultat utifrån kunskapskraven, så att 

omdömen kan kvalitetssäkras, och bli mera likvärdiga. 

 

Skolinspektionens samlade bild är att skolan behöver utveckla sitt samarbete mellan 

lärare, och sina metoder när det gäller bedömningar av elevernas kunskapsutveckling, 

så att en likvärdig bedömning kan ske. Det framgår av granskningen att 

bedömningsdiskussioner sker mera osystematiskt och att lärare i viss mån lämnas till 

sig själva att analysera och värdera elevernas kunskaper utifrån kunskapskraven. 

Läraren ska enligt läroplanen, utifrån kursplanernas krav, allsidigt utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen, 

samt informera rektorn.13 Hos rektorn ligger ett ansvar för att de bedömningar som 

görs av elevernas kunskapsutveckling och resultat är likvärdiga, det vill säga att 

elevernas kunskapsutveckling är bedömd på samma grunder och att bedömningarna 

utgår från kunskapskraven. För att veta det behöver rektorn analysera bedömningar 

utifrån skillnader och variationer mellan årskurser och klasser, i förhållande till 

nationella prov i de årskurser där dessa genomförs, samt mellan ämnen och 

målområden och diskutera dessa med lärarna.14 Skolverkets bedömningsstöd är en 

                                                           

 

 

13 Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer. 2.7 Bedömning och betyg. 
14 Skolinspektionen (2017). Bedömningsprocessernas betydelse för likvärdigheten: Ombedömning av 

nationella prov 2016. s 6 i rapporten som finns på www.skolinspektionen.se. Se också Klapp, A. (2016). 
”Att utveckla lärares bedömarpraktik”, I: M, Jarl., & E. Nihlfors. (red). Ledarskap, utveckling och lärande: 
Grundbok för rektorer och förskolechefer. Stockholm, Natur och Kultur. 
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utgångspunkt skolan kan ha för att se till att bedömningarna kan hålla en likvärdig 

nivå, och vissa är ju också obligatoriska.15 Analyser behöver göras i syfte att kunna vidta 

förbättringsinsatser. Skolinspektionen rekommenderar därför att Viktoriaskolans 

lärare och rektorn tillsammans ytterligare utvecklar sina bedömningspraktiker och ser 

över hur de kan förbättra sina arbetssätt så att bedömningarna bygger på en 

gemensam grund. 

 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

 

X Allan Westerdahl

Beslutsfattare

Signerat av: Allan Westerdahl

X IngBeth Larsson

Föredragande

Signerat av: Ingbeth Larsson  

      

I handläggningen av ärendet har även utredarna Åsa Rasmussen och Lena Stadler   

medverkat.  

  

                                                           

 

 

15 Se www.skolverket.se och fliken ”Bedömning i grundskolan”. 
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 

Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som 

utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

 8 lektionsobservationer  

 2 gruppintervjuer med elever 

 2 gruppintervjuer med lärare 

 En gruppintervju med skolans elevhälsa 

 En intervju med rektor.  

 Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 

skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella skolan. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 

från besöket för faktakontroll.  

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av 

bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad 

erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera 

vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i 

bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal 

indikatorer Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att 

identifiera var skolans styrkor respektive förbättringsområden finns. 

Bedömningsområden 
Inom respektive område granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorns lärarnas utveckling av 

undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett 

könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och 

analys, hur skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och 

organiserar skolans arbete. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar 

deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta 

område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt 

lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov 

och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget 

lärande.  
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Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning präglas utbildningen av trygghet och 

studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område granskas hur 

skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder studiero. 

Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa 

likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan 

arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med omdömen och 

betyg. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

www.skolinspektionen.se 
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten 

Skolinspektionen besökte skolenheten den 3 september 2018 och den 4 september 

2018. Besöket genomfördes av IngBeth Larsson och Åsa Rasmussen. 

Viktoriaskolan är en kommunal grundskola i centrala Borgholm, med elever från 

förskoleklass till och med årskurs 5. Förskoleklasserna ingår inte i föreliggande 

granskning. Vid skolan finns 183 elever i årskurserna 1-5, med två klasser i varje 

årskurs. 

 

68



 

Beslut 

 
 

Borgholms kommun 

utbildningsnamnden@borgholm.se 

 
 

2018-11-16 

1 (20) 

Dnr-2018:6278 

 
 

 

 

 

Beslut  

efter regelbunden kvalitetsgranskning vid 

Slottsskolan  i Borgholms kommun   

 

 

 

  

69



Skolinspektionen 

 

 2 (20) 

 

Inledning  

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en 

kvalitetsgranskning på Slottsskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till 

mål och andra riktlinjer. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt 

uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och 

riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande 

styrdokument som gäller för utbildningen. 

Läsanvisning 
Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. På varje område 

bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera 

delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg 

utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver 

inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av 

skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte 

Skolinspektionen motsvarande redovisning men lämnar framåtsyftande kommentarer. 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Slottsskolan i 

följande utsträckning: 

Rektors ledarskap 

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling av undervisningen. 

 

Undervisning 

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens 

mål avseende kunskaper och värden. 

 

Trygghet och studiero 

Utbildningen präglas i flera delar av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna 

sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 
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 Att rektorn och personalen intensifierar sitt arbete med att skapa studiero på 

alla lektioner. 

 

Bedömning och betygssättning 

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög 

utsträckning. 

 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 16 maj 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka 

förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. 

Redogörelsen skickas via e-post, till 

Skolinspektionen.Linkoping@skolinspektionen.se, eller per post till, 

Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping . Hänvisa till Skolinspektionens 

diarienummer för granskningen (dnr– 2018:6278) i de handlingar som sänds in. 

 

Skolinspektionens bedömningar 

Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Rektors ledarskap 
Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans 

utveckling av undervisningen. 

 

 

 

Författningsstöd 

1 kap. 5 §, 2 kap. 9, 10 och 34 §§, 4 kap. 4–7 §§ skollagen,  

förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11), 1 Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig utbildning, 

Kunskaper och lärande, Varje skolas utveckling, 2.8 Rektorns ansvar. 
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Skälen till Skolinspektionens bedömning är att rektorn skapar en god grund för 

utvecklingen av undervisningen genom att rektorn tillsammans med sin personal 

kontinuerligt följer upp och analyserar skolenhetens kunskapsresultat och ser till att 

värdegrundsuppdraget är integrerat i undervisningen och i utbildningen. I 

granskningen framkommer också att rektorn bedriver ett strategiskt 

jämställdhetsarbete och att rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet 

utifrån ett fokus på skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Detta genom att 

personalen bland annat har forum där de kan samverka och genom att skolans arbets- 

och förhållningssätt är kända av personalen. 

Rektorn och personalen följer upp och analyserar skolans kunskapsresultat. Både 

rektorn och lärare uppger att elevernas kunskapsutveckling följs upp kontinuerligt och 

på olika sätt. Skolan har bland annat en modell som de kallar ”Älghultsmodellen” och 

som innebär att lärarna varje månad fyller i en matris som sedan rektorn tar del av och 

som visar hur eleverna ligger till individuellt, i grupp/klass och ämne. Rektorn uppger 

att han på detta sätt får en nulägesbild varje månad och att insatser kan göras direkt 

antingen för berörd elev, klass/grupp, ämne eller stötta lärare. Rektorn uppger vidare 

att skolan har olika forum där avstämningar görs kontinuerligt under året avseende 

elevernas kunskapsutveckling. Elevhälsans personal deltar bland annat i olika 

avstämningar kring elevernas kunskapsutveckling där de kan lyfta övergripande 

problematik, klasser eller enskilda elever. Elevhälsan ger som exempel på en större 

satsning som de gjorde i våras och som innebar att lärare och elevhälsan gemensamt 

arbetade med kunskapskraven i de olika ämnena och fördelade resurser för att de 

nyanlända som gick i årskurs nio skulle bli godkända i sina ämnen. Rektorn uppger 

vidare att vid den avstämning som rektorn och lärarna hade, innan sommaren, i 

samband med de nationella proven kunde de konstatera att två ämnen inte 

överensstämde med de nationella proven. Insatser gjordes därefter, se vidare i avsnitt 

bedömning och betygssättning.  Av inkommit material framkommer även att rektorn 

och personalen analyserar skillnader mellan pojkar och flickor när de följer upp 

nationella prov och betyg. De kunde konstatera att flickor och pojkar i stort sett låg på 

samma resultat. En liten skillnad finns dock som skolan hänför till att de har en större 

grupp med nyanlända pojkar. Rektorn har även kontinuerliga möten med sin 

ledningsgrupp som består av bland annat arbetslagsledare där bland annat uppföljning 

och analys görs av kunskapsresultat. Arbetslagsledarna kan i sin tur få ta med 

frågor/direktiv till arbetslagen som de sedan får arbeta vidare med. Rektorn och lärare 

berättar att de detta läsår har infört ytterligare ett forum, som kallas klasskonferenser, 

där alla undervisande lärare deltar tillsammans med rektorn. På dessa forum väljs 

vissa klasser i taget ut och diskuteras på klassnivå. 
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Rektorn skapar förutsättningar och säkerställer att värdegrundsarbetet på skolan 

genomförs systematiskt och kontinuerligt tillsammans med personalen. Av inkommit 

material och av intervjun med rektorn, lärare och elevhälsan framkommer att 

värdegrundsarbetet på skolan följs upp och analyseras i skolans ledningsgrupp men 

även tillsammans med personalen i arbetslagen i trygghetsgruppen och med hjälp av 

eleverna via elevrådet. Detta görs kontinuerligt. Rektorn uppger i sin intervju att 

skolan redan under tidigare år har bestämt och kommit fram till, utifrån sin analys, att 

de behöver arbeta med värdegrund och normer på skolan. Skolan har därav haft ett 

pågående arbete kring detta under föregående år och fortsätter med arbetet under 

detta läsår. Denna termin består arbete bland annat av att alla elever får gå en 

utbildning i ”machokulturen” och som handlar om normer och värden. I början av 

terminen hade de en extern föreläsare på skolan som pratade om bland annat 

mansnormer. Rektorn berättar att de även arbetar med detta område utifrån vad som 

finns angett i en av skolans planer som skolan kallar ”skolans likabehandlingsplan”. Där 

anges exempelvis att skolan ska arbeta med att nyanlända elever förenas och umgås 

ännu mera med andra elever. Lärare berättar vidare att skolan har haft ett samarbete 

med en extern aktör under tre år, kring trygghet och värdegrund. Samarbetet 

avslutades under förra året. Lärarna har från den aktören fått material som de kan 

arbeta med i klasserna avseende värdegrund. Både lärare och elever bekräftar även 

att skolan under denna termin har ett arbete kring värdegrund. Lärare uppger vidare 

att de pratar om värdegrund med eleverna vilket även bekräftas av eleverna. Rektorn 

uppger att han säkerställer att undervisningen utgår från läroplaner och kursplaner 

genom samtal med lärarna och via lektionsobservationer som rektorn har gjort och 

kommer att göra under höstterminen. 

Rektorn fördelar sina personella resurser utifrån elevernas kunskapsresultat och 

stödbehov. Rektorn uppger att han med hjälp av den matris som skapas av lärarna, i 

det digitala systemet, varje månad och som visar hur kunskapsutvecklingen är för alla 

elever, klasser, ämnen kan sätta in resurser där de bäst behövs. Representanter från 

elevhälsan uppger i sin intervju att de kan påverka resursfördelningen och även har 

mandat att själva bestämma var de lägger sina resurser. Rektorn uppger vidare att 

fördelning av resurser även diskuteras i olika forum exempelvis med elevhälsan. Den 

kompetenssatsning som pågår under denna termin på skolan är kompetensutveckling i 

traumamedveten omsorg (TMO), då skolan har tagit emot många nyanlända elever 

under åren och ett behov har funnits på skolan. Rektorn uppger i inkommit 

kompletterande material att skolan har tre målområden som framgår i skolans 

likabehandlingsplan och dessa mål, framför allt jämställdhetsarbetet, satsar skolan på 

och budgeterar för. 
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Rektorn leder och styr ett strategiskt jämställdhetsarbete på Slottsskolan. Rektorn 

uppger i inkommit kompletterande material att detta är ett område som rektorn och 

personalen arbetar aktivt med, då det på skolan är en överrepresentation av pojkar. I 

vissa årskurser är det relativt jämnt medan det i andra årskurser är en markant 

överrepresentation av pojkar. Rektorn följer upp och kartlägger hur det ser ut kring 

jämställdhet på skolan genom att eleverna bland annat får svara på enkäter och 

rektorn gör även klassrumsobservationer med fokus på genusperspektivet samt följer 

upp området i medarbetarsamtal. Enkätsvar från i våras visade att det fanns en 

”machokultur” på skolan och därför är jämställdhetsarbetet ett av de mest 

prioriterade målen. Lärare och elever uppger att en utbildning i jämställdhet pågår 

under hela terminen för elever och lärare. Rektorn uppger att utbildningspaketet för 

hösten avseende ”machokulturen” innebär att alla elever och alla lärare får gå på 

externa föreläsningar och skolan har köpt in material som de ska arbeta med under 

mentorstid efter vardera föreläsningen. Rektor uppger vidare att skolan de senaste två 

åren har haft drivna kvinnliga elevrådsordföranden som har satt fokus på området. 

Eleverna på skolan får även arbeta i skolans elevcafé varje termin och där ser man till 

att det är blandat med pojkar och flickor som arbetar. Skolan har flick- och 

pojkgrupper som träffas och diskuterar olika teman. Skolan har även temadagar och 

utbildningsdagar under året så som Pridedagar och utbildning kring könsroller och 

transsexualitet. Rektorn berättar vidare att trygghetsgruppen på skolan även tittar på 

anmälningar om kränkning ur ett jämställdhetsperspektiv. När de analyserar och 

jämför elevernas måluppfyllelse så jämför de även om skillnader finns mellan könen. 

Lärarna är överens om att de talar och tänker på jämställdhet i undervisningen på olika 

sätt och ger som exempel att vissa lärare tänker på detta vid val av texter och att val 

av läromedel görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta bekräftas även av rektorn 

som uppger att vid val och inköp av läromedel och val av bokläsningsböcker samt 

övningsexempel i olika ämnen så görs detta med tanke på att de ska vara 

könsneutrala. Flera exempel ges av lärarna på olika tillvägagångssätt som de använder 

sig av så som att någon lärare påvisar för eleverna hur olika män och kvinnor 

framställs i reklam. I undervisningen har lärarna gemensamt följt upp att 

undervisningen är jämställd på så sätt att de har jämfört om det finns skillnader mellan 

könen i lärarnas bedömningar och betygsättning. I ett ämne har de diskuterat om de 

har en undervisning som är mera anpassad till flickor än pojkar och att de kunde 

konstatera att pojkar kan vara bättre verbalt och flickor bättre på att skriva. En lärare 

berättar att i hens ämne kommer jämställdhet upp helt naturligt då det ingår i 

kursplanen. Granskningen visar vidare att elevernas åsikter går isär gällande om 

lärarna pratar om jämställdhet eller inte i undervisningen. Flera elever anser att 

lärarna pratar om jämställdhet på lektionerna emellanåt och att även mentorerna tar 
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upp det med eleverna. Vissa elever anser att lärarna inte pratar om jämställdhet i 

undervisningen och att det kan spela roll om man är flicka eller pojke på skolan. De ger 

som exempel att pojkar oftare blir tillsagda jämfört med flickor. Några elever säger att 

det kan vara svårare för flickor att få talutrymme i klassrummet, då pojkar i deras klass 

skriker svar på lärarens frågor rakt ut i klassrummet. 

Rektorn leder och organiserar det pedagogiska arbetet utifrån ett tydligt fokus på 

skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. Rektorn uppger att han skapar 

förutsättningar för lärarna och annan personal att samverka och för kollegialt lärande i 

de olika forum som finns på skolan. Elevhälsans team, inklusive rektorn, träffas varje 

vecka och de har även möte var fjortonde dag där kompetenserna från den centrala 

elevhälsan deltar. De har arbetsplatsträff (APT) varje månad på skolan där olika saker 

lyfts och all personal deltar.  Skolan har ämneskonferenser där alla ämneslärare deltar 

och klasskonferenser där all undervisande personal deltar. Det kollegiala lärandet sker 

på ämneskonferenserna eller på arbetslagsträffar. Rektorn själv deltar på elevhälsans 

möten, APT och på ledningsgruppsmötena. Rektorn är inte med på arbetslagsmötena 

eller på ämneskonferenserna. Lärare bekräftar att de kan samverka i ämneslagen och 

på klasskonferenser men tillägger att de även kan samverka på APT och i arbetslagen. 

Representanter från elevhälsan bekräftar att de träffas tillsammans med rektorn 

kontinuerligt och att alla specialpedagoger och speciallärare även har ett eget forum 

där de ses en gång i veckan. De kompetenserna ingår även i skolans arbetslag som 

träffas varje vecka och i ämneslagen som träffas en gång i månaden.  Alla möten 

protokollförs på skolan så att alla kan ta del av vad som har sagts och bestämts. 

Granskningen visar vidare att skolans arbets- och förhållningssätt är väl förankrade hos 

personalen. Rektorn berättar att han informerar om skolans arbets- och 

förhållningssätt genom bland annat skolans olika planer, som exempelvis den plan 

som skolan kallar likabehandlingsplan. Skolan har en egen digital plattform som heter 

Slottsinformation där de har lagt upp rutiner, protokoll, planer och underlag. Lärarna 

har exempelvis krav på sig att de ska ha läst ledningsgruppens protokoll i förväg innan 

de har arbetaslagsträffar, då direktiv från ledningsgruppen ska behandlas hos 

arbetslagen. Lärare bekräftar att de har en gemensam plattform på skolan där mycket 

information ligger tillgänglig och att information gås igenom muntligen. Flera lärare 

framför dock en önskan om att dokument som ligger på skolans gemensamma 

plattform ska hållas mera levande. Av intervju med elevhälsan och lärare framkommer 

vidare att rutiner och arbetssätt är väl förankrankrat när det gäller bland annat extra 

anpassningar och anmälan om kränkning. 

Granskningen visar att skolan inte har några lärare som är icke legitimerade, utan 

endast ett fåtal lärare som är obehöriga i vissa ämnen. Rektorn uppger att de ingår i 
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arbetslagen och i ämneslagen. De lärare som är obehöriga i ett visst ämne har alla 

arbetat länge som lärare på skolan. 

Undervisning 

Författningsstöd 

1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 5 a §§, 4 kap. 9 § skollagen, 

5 kap. 2 § skolförordningen (2011:185),  

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, rättigheter och skyldigheter, 2 

Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper, 2.3 Elevernas 

ansvar och inflytande, 2.6 Skolan och omvärlden, 5 Kursplaner med kunskapskrav. 

Skolinspektionen bedömer följande: Undervisningen främjar i hög utsträckning 

elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden. 

Skälen till Skolinspektionens bedömning är att undervisningen på Slottsskolan är 

målfokuserad, strukturerad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd. Granskningen 

visar vidare att eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen och att lärarna 

anpassar undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå. Eleverna görs även delaktiga 

i undervisningen och sitt eget lärande genom att de på olika sätt kan få vara med 

påverka undervisningen och få möjlighet att reflektera över vad de har lärt sig. 

Undervisningen på Slottsskolan är till stor del målfokuserad, strukturerad, varierad och 

innehåller ett aktivt lärarstöd. Av Intervjuer med lärare och elever och 

lektionsobservationer visar att lärare förklarar syftet och målet med lektionen eller 

arbetsområdet. Eleverna kan ta del av lektionernas upplägg samt syfte och målet med 

lektionerna, via skolans digitala lärplattform. Lärare berättar vad eleverna ska göra 

under lektionen och syftet med lektionen eller arbetsområdet är tydligt. De 

observerade lektionerna visar att lektionerna har en struktur och att eleverna får 

arbeta varierat, då lektionerna bland annat innehåller en tydlig inledning och ett 

tydligt avslut. Flera av lärarna välkomnar eleverna redan i dörröppningen till 

klassrummet. Lektionerna inleds med att lärarna berättar vad de ska göra på 

lektionen. Lärarna tar även hjälp av tavlan och/eller tekniska hjälpmedel för att 

tydliggöra vad de ska göra på lektionen. Flera lärare relaterar även till vad de gjorde 

den föregående lektionen för att knyta ihop lektionerna och repetera vad eleverna har 

lärt sig. Efter lärarnas inledning av lektionen ges eleverna tydliga instruktioner kring 

vad som ska göras på lektionen. Alla lektioner har ett logiskt flöde då lärarledda 

genomgångar ger ett sammanhang till elevernas aktiviteter på lektionerna. 

Lektionsobservationer visar till stor del att lektionerna är varierade och i intervjuer 

med lärare, elevhälsan, rektorn och elever framkommer att eleverna får arbeta på 

olika arbetssätt så som enskilt, i par/grupp eller i helklass. På lektionsobservationer 
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ges exempel på att lärarledda genomgångar görs i helklass i början av lektionen eller 

under lektionens gång. I exempelvis en klass har läraren en gemensam genomgång för 

klassen då eleverna får använda sig av små tavlor som de får skriva sina svar på och 

visa upp för läraren. Därefter går läraren och eleverna igenom de rätta svaren. I 

intervjuer med rektorn, lärare och elevhälsan framkommer att de på skolan, i olika 

forum, har talat om att det är av vikt att lektionerna innehåller en struktur och 

variation. Rektorn uppger att lärarna dock har kommit olika långt i det arbetet. 

Lärarna ger elever ett aktivt lärarstöd. På de lektionsobservationer som gjordes gick 

lärarna runt bland eleverna på lektionerna då eleverna arbetade på egen hand. 

Lärarna hjälpte de elever som räckte upp handen, men stämde även av med samtliga 

elever för att kontrollera hur det gick för dem. Lärarna uppmuntrade och motiverade 

även eleverna när läraren gick runt i klassrummet. Lärarna gav även eleverna tydliga 

instruktioner innan uppgifter/aktiviteter skulle utföras av eleverna. I exempelvis en 

klass gav läraren eleverna tydliga instruktioner och eleverna fick sedan i grupp arbeta 

med uppgifterna. Därefter hade läraren en genomgång av uppgifterna i helklass. I 

intervju med lärare framkom även att lärarna försöker att uppmuntra elever till att 

själva komma på svaret, när de rör sig i klassrummet och hjälper elever, istället för att 

ge dem svaret direkt. Vid lektionsobservationer gavs exempel på att lärare avbröt 

lektionen, om eleverna arbetar enskilt eller i grupp, och hade en gemensam 

genomgång med alla elever om de upptäckte att eleverna hade svårigheter med 

samma uppgifter. 

Lärarna motiverar och utmanar eleverna utifrån varje enskild individs behov och 

förutsättningar. Av intervjuer med lärare och elevhälsan framkommer att lärarna på 

skolan har höga förväntningar på eleverna utifrån deras kunskapsnivå. Lärare 

uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och lärare ger positiv återkoppling på 

elevernas inspel och ansträngningar. Flera exempel ges under de 

lektionsobservationer som gjordes på att lärare motiverar eleverna genom att de 

relaterar till vardagen och vad eleverna kan ha för användning av det som de lär sig i 

vardagen. Exempelvis i en klass så frågar läraren eleverna när det kan vara bra för dem 

att använda multiplikation i vardagen och får därefter olika exempel av eleverna så 

som tankning, besök i en affär och så vidare. Vid intervjuer med elever och lärare 

framkommer att lärarna har förberett olika extra uppgifter eller på annat sätt utmanar 

de elever som är i behov av det. Lärare ger exempel på att de utmanar elever genom 

att exempelvis ha förberett eget material med extra uppgifter, de har lagt ut extra 

uppgifter på skolans digitala plattform som eleverna kan ta del av och läromedel kan 

innehålla svårare uppgifter. Fördjupning kan ske inom ämnen, eleverna kan få 

reflektera över sitt lärande och fördjupar sig på så sätt eller så kan elever i de högre 

årskurserna ta del av uppgifter från gymnasiet. I intervju med rektorn uppger han att 
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området lust och motivation är ett utvecklingsområde på skolan då han vid 

lektionsobservationer har sett att vissa grupper/klasser är omotiverade. De har 

gemensamt bestämt på skolan att detta är ett område som de kan utveckla och 

rektorn har tankar om att de bland annat ska arbeta med ”kooperativt lärande”, som 

innebär att eleverna ska lära av varandra också för att på så sätt motiveras ytterligare. 

I intervjun med elevhälsan framkommer att de har uppmärksammat enskilda elever 

som inte har tillräcklig motivation, men att de arbetar aktivt med dessa elever. För att 

höja elevers motivation generellt håller studie- och yrkesvägledaren på att ta fram en 

ny utvecklingsplan för arbetet med studie- och yrkesvägledningen för att förbättra och 

tydliggöra för eleverna hur de kan nå sina mål och koppla det till studieval eller jobb i 

framtiden. Detta för att motivera eleverna ytterligare. 

Undervisningens innehåll och arbetssätt anpassas utifrån elevernas kunskapsnivå. 

Elever och lärare uppger i intervjuer att de elever som är i behov av individanpassning 

kan få det. Elever ger som exempel att de kan få arbeta på olika nivåer eller så 

förklarar läraren saker/uppgifter på olika sätt. Under flertalet av de 

lektionsobservationer som gjordes stimulerar lärarna eleverna genom att de får 

uppgifter som engagerar dem under hela lektionen. På flera lektioner gavs exempel på 

att eleverna utmanas utifrån sin kunskapsnivå. Detta genom att elever kan få arbeta i 

egen takt, lärare ger nya utmanade uppgifter till elever som blir klara med sina uppgift 

innan andra klasskamrater och elever kan arbeta med uppgifter på olika nivåer. Alla 

lärare är även överens om att de gör individanpassningar för de elever som är i behov 

av det och att om elever behöver ytterligare stöd i form av extra anpassningar så ges 

de sådant stöd. Arbetet med extra anpassningar är väl fungerande på skolan uppger 

både lärare och elevhälsan i sina intervjuer. Diskussioner om vilka elever som är i 

behov av extra anpassningar samt de anpassningar som redan görs för olika elever 

diskuteras i lärarlagen eller ämneslagen eller så lyfts det på elevhälsans möten. Lärare 

ger exempel på extra anpassningar i form av hörselkåpor, grupprum så att elever kan 

sitta mera ostört och digitala hjälpmedel. Lärare berättar i intervjun att några av de 

nyanlända eleverna på skolan inte kan tillgodoses då det saknar studiehandledare på 

modersmålet i vissa språk. Rektorn bekräftar denna bild och uppger att de har ansökt 

om resurser från huvudmannen, men att det helt enkelt inte finns studiehandledare 

på modersmålet i vissa språk. Vid observationer gavs exempel på att personal från 

elevhälsan var inne och stöttade vissa elever som inte hade studiehandledning på 

modersmålet. 

Elever görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande. Av intervjuer med lärare, 

elever och representanter från elevhälsan så framkommer att lärare arbetar på olika 

sätt för att ge eleverna inflytande och göra dem delaktiga i sitt eget lärande, men att 

lärarna inte har ett gemensamt arbete eller arbetssätt kring detta område utan att alla 
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gör på olika sätt. Lärare berättar och ger exempel på hur eleverna ges möjlighet att 

vara delaktiga i undervisningen på olika sätt genom att eleverna bland annat kan få 

välja redovisningssätt, eleverna kan få arbeta på olika sätt när de ska skriva en text och 

att eleverna brukar få välja fritt vad de ska arbeta med de sista 20 minuterna av 

lektionen. Eleverna kan även få vara med och välja vilket läromedel eller välja 

innehållet som de ska arbeta med. Vid intervju med lärare ges flera exempel på hur 

elever kan få vara med och utvärdera undervisningen. Lärare berättar att eleverna kan 

få göra skriftliga utvärderingar efter avslutat arbetsområde eller så kan eleverna få 

lägga in kommentarer i lärares planering i skolans digitala plattform. Eleverna kan 

även få skriva ner plus och minus vid de utvärderingar som de gör eller besvara olika 

frågor om vad de har tyckt om undervisningen i stort i varje årskurs. Lärare berättar 

vidare att det som har framkommit i deras utvärderingar kan de sedan diskutera i sina 

ämneslag. Elever ger som exempel att vissa lärare kan använda sig av så kallade ”exit 

tickets” innehållande frågor om undervisningen och att vissa lärare kan fråga eleverna 

vad de har tyckt om arbetssättet. På de lektionsobservationer som gjorts ges exempel 

på elevinflytande då en lärare använder sig av så kallade ”entry tickets” eller ”exit 

tickets”, en lärare ber eleverna att svara på frågor digitalt om undervisningen och en 

lärare frågar vad eleverna anser om arbetssättet på lektionen. Elever uppger vidare att 

de kan ha inflytande på skolan i stort och på undervisningen, via elevråd och skolans 

matråd. Flera elever berättar att de även har svarat på frågor, via enkäter, vad de 

tycker om skolan i stort, medan andra elever inte känner igen sig i det alls i det. Elever 

berättar vidare att de kan få reflektera över sitt eget lärande genom att läraren säger 

att eleverna kan göra på olika sätt för att komma fram till samma mål och att de ska 

arbeta på sin egen nivå. 

Trygghet och studiero 

Författningsstöd 

3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 6 kap. 6 och 7 §§ skollagen, 

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, Rättigheter och skyldigheter, 2.2 

Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande. 

Skolinspektionen bedömer följande: Utbildningen präglas i flera delar av trygghet och 

studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete, men utvecklingsområden finns. 

Skälen till Skolinspektionens bedömning är att det framkommer att det finns ett 

samlat arbete med att skapa studiero på lektionerna, men att det inte alltid råder 

studiero på alla lektioner. Även om det finns ett gemensamt arbete så har skolan inte 

gjort tillräckliga insatser, då det i granskningen framkommer att det finns klasser som 

inte har studiero. Det framkommer vidare i granskningen att det finns ett medvetet 

arbete på skolan med att skapa trygghet för alla elever. 
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Det finns ett samlat arbete med att skapa goda förutsättningar för att studiero ska 

råda på Slottsskolan, men det råder inte alltid studiero. I intervjuer med lärare 

framkommer att de är ense om att de har både gemensamma och individuella sätt att 

arbeta på för att skapa förutsättningar för arbetsro i klassrummen. De uppger att de 

har gemensamma regler på skolan kring elevers användande av mobiltelefoner vilket 

innebär att inga elever får ha sina mobiltelefoner inne i klassrummet under lektionstid. 

Detta har gett stor effekt uppger lärarna. Alla elever har även fasta placeringar i 

klassrummet för att skapa studiero och innan lektionerna påbörjas möter många 

lärare upp eleverna i dörren till klassrummet, för att skapa ett lugn och en kontakt 

med eleverna. Eleverna kan även ta del av lärares lektionsupplägg då dessa läggs ut på 

skolans digitala plattform. Flera lärare berättar även att det är viktigt att ha ett flöde i 

lektionen så att inga luckor uppstår där eleverna blir sysslolösa och börjar ägna sig åt 

annat. Därav förbereder lärare redan i planeringen olika extra uppgifter till eleverna. 

Någon lärare berättar att elever även kan vara med och påverka arbetsmiljön genom 

att de har klassregler i klassrummet och de kan även påverka placering som har 

bestämts. Även representanter från elevhälsan bekräftar att eleverna har fasta 

placeringar i klassrummen och att de har gemensamma regler om elevers 

mobilanvändande. Rektorn uppger i sin intervju att de har anställt en fast vikarie som 

eleverna känner till för att det ska bli studiero när eleverna har annan lärare än den 

ordinarie läraren. Under samtliga lektionsobservationer uppmärksammade läraren om 

någon elev inte var aktiv. På någon lektion gjordes det dock efter ett tag då läraren var 

upptagen med andra elever. Under några lektioner observerades några elever som var 

overksamma under delar av lektionen. Lärarna försökte dock att uppmuntra dem och 

göra sitt bästa för att eleverna i fråga skulle arbeta med sina uppgifter. Under samtliga 

lektioner kan eleverna genomföra de planerade uppgifterna utan att störas av andra 

elever. 

Det finns strategier och ett samlat arbete för att upprätthålla studiero, men det råder 

inte alltid studiero på alla lektioner. Lärare och representanter från elevhälsan 

berättar att de anser att det finns en samsyn på skolan för att upprätthålla studiero. 

Skolan har ordningsregler som eleverna känner till och skolan har även en 

konsekvenstrappa som alla känner till och som används. Den innebär att om en elev 

stör under lektionen blir denna tillsagd och därefter kan samtal med mentor ske, med 

lärare och med rektor och så vidare. Vissa klasser har även egna klassregler. Elever 

bekräftar i sina intervjuer att lärarna brukar säga till de elever som stör studieron 

under lektioner, men det varierar bland eleverna om de känner till skolans 

ordningsregler eller inte. På nästan alla observerade lektioner hade läraren tydliga 

strategier för att upprätthålla studieron i klassrummet. Detta genom att läraren ingrep 

och sade till om studieron stördes. På en lektion observerades dock att elever skrek 
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rakt ut när de skulle svara på lärarens frågor istället för att räcka upp handen. Läraren 

påtalade dock detta emellanåt för eleverna. På övriga lektioner räckte eleverna upp 

handen när de ville svara på frågor. Vidare framkommer i elevintervjuer att det kan 

variera på lektionerna om det är studieron eller inte. Vissa elever i vissa klasser anser 

att det är studiero i deras klass medan vissa elever i andra klasser anser att det inte är 

studiero i deras klass. I en klass där det inte råder studiero berättar elever att det 

beror på att elever pratar och stökar runt i klassrummet. Lärarna brukar alltid säga till 

de elever som stör arbetsron, men berörda elever brukar börja prata efter en stund 

igen. De berättar att det är likadant i alla ämnen. Några andra elever i en annan klass 

berättar att det även kan vara stökigt i deras klass, men att det där kan variera 

beroende på vilken lärare och ämne de har. Några andra elever berättar att i deras 

klass brukar vissa elever skrika svar på lärarens frågor rakt ut och inte räcka upp 

handen. Detta gör att det är svårt att ta för sig för alla elever och visa sina kunskaper 

säger eleverna. De berättar vidare att studieron i övrigt kan variera beroende på vilken 

lärare och ämne de har. Även i lärarintervjuer framkommer att det finns elever/klasser 

som behöver en tystare miljö för att kunna få studiero, men att de anser att det är 

studiero generellt i alla klasser. 

Det finns ett medvetet arbete med att skapa trygghet på Slottsskolan. Granskningen 

visar att en kartläggning görs kontinuerligt på skolan i förebyggande syfte. Både i 

intervjuer med lärare, elevhälsan, elever och rektorn framkommer att eleverna 

besvarar enkäter om trygghet som omfattar alla delar av skolan och andra frågor som 

rör skolmiljön. Det framkommer vidare att de har så kallade trygghetsvandringar som 

omfattar hela skolområdet innehållande matsal, bussresor och annat. Vid 

kartläggningen av trygghet är det några områden på skolan som har angetts som 

mindre trygga så som toaletter, omklädningsrum och matsal. Där har insatser gjorts. 

För att upprätthålla trygghet så är personalen på skolan schemasatta som rastvärdar 

och matvärdar i matsalen och personalen är även så kallade bussvärdar. Rektorn och 

lärarna uppger att de rör sig mycket i korridorerna och att rektorn gör 

korridorsvandringar. Rektorn berättar vidare att de har ett bemannat elevcafé på 

skolan dit både elever och personal går för att fika. 

Det framkommer vidare i intervjuer med lärare och elevhälsan och av inkommit 

material att skolan har ett trygghetsteam som ska arbeta förebyggande och även 

ansvarar för utredning om en kränkning uppstår på skolan. Trygghetsteamet består av 

skolans rektor och representanter från varje arbetslag och de träffas varje vecka. I 

intervjun med lärare framkommer att de arbetar aktivt i trygghetsgruppen med 

anmälningar om kränkning men att de även framöver ska sätta igång ett förebyggande 

och främjande trygghetsarbete i gruppen. Av inkommit material och av intervju med 

rektorn framkommer vidare att skolan har haft ett treårigt samarbetsavtal med en 
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extern aktör kring trygghet och värdegrund och att detta har lett till högre kompetens 

hos personalen och gett ett positiv resultat i elevenkäter. Andra insatser som har 

gjorts är att bemanna skolans bibliotek i större utsträckning och regler för 

mobilanvändning. 

I intervjun med elever, elevhälsan och rektorn framkommer att om en situation 

uppstår på skolan så kan eleverna gå till en vuxen och berätta vad som har hänt. 

Rektorn uppger att elever även kommer till honom och meddelar saker som har hänt 

på skolan. Skolan har även en fungerande rutin som i stort sett alla känner till och 

arbetar efter om en kränkning skulle uppstå. Rutinen innebär att både rektorn, 

huvudmannen och trygghetsgruppen blir informerade om anmälan om kränkning och 

det är sedan trygghetsgruppen som utser vilka som ska arbeta med ärendet. Rektorn 

uppger att trygghetsgruppen även för statistik över de platser där elever kränks eller 

konflikter uppstår för att kunna upptäcka otrygga platser och sätta in åtgärder. 

Elevhälsans representanter berättar vidare att mentorerna på skolan även har så 

kallade fem minuters samtal där frågor ställs till eleverna om till exempel trivsel och 

om de blir utsatta för något. Elevhälsan har också utbildningar för årskurs 6 avseende 

kränkningar som kan ske via nätet som har kallats ”On/offline”. I elevintervjuer 

varierar det om eleverna anser att de har talat om hur de ska agera mot varandra på 

skolan. Elever uppger att de nyligen har haft en föreläsning som berörde området och 

att de förra terminen fick besvara en enkät med frågor om hur de agerar mot 

varandra. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 

Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: 

 Att rektorn och personalen intensifierar sitt arbete med att skapa studiero på 

alla lektioner. 

 

Bakgrunden till Skolinspektionens bedömning är att det framkommer i elevintervjuer 

att det inte råder studiero på alla lektioner. Det finns ett samlat arbete på skolan med 

att skapa studiero på lektionerna, men arbetet behöver utvecklas ytterligare då det 

framkommer i granskningen att det inte råder studiero på alla lektioner. Granskningen 

visar att lärarna arbetar både främjande och förebyggande för att skapa studiero och 

att de har strategier för att upprätthålla studiero. Det framkommer vidare att det finns 

gemensamma ordningsregler på skolan samt en konsekvenstrappa som ska följas, men 

att ordningsreglerna inte är kända av alla elever. Granskningen visar att skolan har 
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kommit en bra bit väg men att arbetet kan utvecklas ytterligare. Se underlag för vår 

bedömning i stycket studiero som anges innan detta område.  

Av 5 kap. 3 § skollagen framgår att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) avsnitt 2.3 framgår att 

skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö.  

Skolinspektionen rekommenderar att lärarna och rektorn använder ett eller flera av de 

forum som redan finns på skolan för att följa upp studieron i de olika 

klasserna/ämnena och därefter komma överens om gemensamma strategier och 

förhållningssätt kring hur alla elever ska få studiero. Som ett led i detta arbete föreslår 

Skolinspektionen att rektorn och lärarna kan fokusera på viken betydelse lärarnas 

förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen kan ha för 

undervisningens genomförande och dess påverkan på studieron.1 På dessa forum 

rekommenderas också att diskussioner förs kring hur personalen ytterligare kan 

synliggöra skolans ordningsregler och konsekvenstrappa för eleverna, då det framkom 

i granskningen att alla elever inte kände till dessa. 

Bedömning och betygssättning 

Författningsstöd 

1 kap. 9 §, 3 kap. 14 och 15 §§, 10 kap. 20 a § skollagen, 

9 kap. 20 och 22 b §§ skolförordningen, 

Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.7 Bedömning och betyg. 

Skolinspektionen bedömer följande: Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i 

bedömning och betyg ges i hög utsträckning. 

Skälen till Skolinspektionens bedömning är att rektorn analyserar eventuella skillnader 

i bedömningar och betyg i olika ämnen och sedan diskuterar detta med lärarna och 

genomför åtgärder. Granskningen visar även att rektorn ser till att lärarna använder 

                                                           

 

 

1 Ibid, s. 15. 
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sig av olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar och att rektorn ger lärarna 

förutsättningar att kvalitetssäkra sina omdömen och betyg. 

Rektorn analyserar eventuella skillnader i omdömen och betyg. Granskningen visar att 

rektorn och personalen analyserar skillnader mellan omdömen/betyg i olika ämnen, 

skillnader mellan flickor och pojkar samt skillnader mellan betyg och nationella prov. 

Rektorn och lärare berättar att de på skolan jämför nationella prov och betyg för att 

säkerställa att betygssättningen blir likvärdig. I våras, när de senast tittade på 

skillnader i betyg och nationella prov, kunde de konstatera att det skilde sig åt i två 

ämnen (matematik och kemi) jämfört med de nationella proven. Vid analysen kom de 

fram till att göra förändringar i undervisningen för att eleverna på bästa sätt ska kunna 

uppnå kunskapskraven.  Även ett samarbete görs med Linnéuniversitetet i ämnet 

matematik för att höja elevernas kunskapsresultat. Av inkommit material framkommer 

även att rektorn och personalen analyserar skillnader mellan pojkar och flickor när de 

följer upp nationella prov jämfört med betyg. De kunde konstatera att flickor och 

pojkar i stort sett låg samma resultat. Den skillnad som dock finns har de kommit fram 

till beror på att de har en större grupp nyanlända pojkar än flickor. Rektorn och lärare 

berättar vidare att de har gemensamma arbetsplatsdagar där de gemensamt har 

diskuterat bedömning och betygssättning tillsammans med rektorn. 

Rektorn ger lärarna förutsättningar att göra likvärdiga bedömningar/betygssättningar. 

Rektorn och lärarna uppger att de har olika forum på skolan för att diskutera 

bedömning och betygssättning. De har bland annat gemensamma studiedagar som har 

handlat om bedömning och betygssättning. Skolan har även bedömningskonferenser 

tillsammans med personal från de skolor där eleverna har gått tidigare. Vid båda dessa 

forum deltar rektorn och alla lärare på skolan. Lärarna berättar vidare att de 

gemensamt diskuterar bedömning och betygssättning i sina ämneslag för att det ska 

bli en likvärdighet. Lärarna har även sambedömning med en annan skola i kommunen 

kring de nationella proven. Flera lärare har sambedömning med andra skolor i 

kommunen i sitt ämne, där de för diskussioner och analyserar anonymiserade 

uppgifter och texter. Undervisningen i stort diskuteras även vid dessa forum. Andra 

lärare har sambedömning i ämnesgrupperna på skolan, men inte med andra skolor. 

Några lärare uppger att de brukar förlägga prov samtidigt i deras ämnen för att kunna 

sambedöma dessa. Både rektorn och lärare bekräftar att de använder sig av olika 

stödmaterial för att göra sina bedömningar så som Skolverkets bedömningsstöd 

och/eller matriser i olika ämnen. Både elever och lärare är överens om att eleverna 

blir bedömda allsidigt då de bland annat får visa sina kunskaper vid olika tidpunkter 

och på olika sätt. Både elever och lärare berättar att eleverna bedöms kontinuerligt på 

bland annat prov, på lektionerna, muntligen och annat sätt. 
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Granskningen visar vidare att skolan tidigare har haft svårigheter med att bedöma 

nyanlända elever, då de har haft svårigheter med att validera elevernas kunskaper på 

grund av språksvårigheter. Av intervjun med rektorn och av inkommit material 

framgår att ämneslagen då fick i uppgift att ta fram en plan som visar när olika 

moment från de olika kursplanerna blir aktuella. Planen innehåller även förslag på 

insatser som en elev kan behöva få ta del av om denne har missat årskurser eller 

terminer. Denna plan har varit till stor hjälp för lärarna och gett effekt uppger lärare 

och elevhälsans personal i intervjuer. Enligt inkommen statistik från skolan framgår att 

de flesta eleverna i årskurs 9 nådde kunskapskraven i respektive ämne vid läsårets slut 

2018. 

 

 

På Skolinspektionens vägnar 

 

X Allan Westerdahl

Beslutsfattare

Signerat av: Allan Westerdahl

X Åsa Rasmussen

Föredragande

Signerat av: Åsa Rasmussen  

 

 

 

      

I handläggningen av ärendet har även utredare IngBeth Larsson och undervisningsråd 

Lena Stadler medverkat.  

  

85



Skolinspektionen 

 

 18 (20) 

 

Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 

Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som 

utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

 Åtta lektionsobservationer  

 Två gruppintervjuer med elever 

 Två gruppintervjuer med lärare 

 En gruppintervju med skolans elevhälsa 

 En intervju med rektor.  

 Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 

skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella skolan. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 

från besöket för faktakontroll.  

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av 

bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad 

erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera 

vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i 

bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal 

indikatorer Dessa indikatorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att 

identifiera var skolans styrkor respektive förbättringsområden finns. 

Bedömningsområden 
Inom respektive område granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning leder rektorns lärarnas utveckling av 

undervisningen och verkar för elevernas lika rätt till en god utbildning oavsett 

könstillhörighet? Inom detta område granskas hur rektor arbetar med uppföljning och 

analys, hur skolans arbete med jämställdhet bedrivs, samt hur rektorn leder och 

organiserar skolans arbete. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning får eleverna en undervisning som främjar 

deras möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden? I detta 

område granskas om undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller aktivt 

lärarstöd, om eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån sina behov 

och förutsättningar, samt om eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget 

lärande.  
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Bedömningsområde 3: I vilken utsträckning präglas utbildningen av trygghet och 

studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete? I detta område granskas hur 

skolan arbetar för att skapa en lugn och trygg miljö där det råder studiero. 

Bedömningsområde 4: I vilken utsträckning ges lärarna förutsättningar att säkerställa 

likvärdighet vid bedömning och betygssättning? I detta område granskas hur skolan 

arbetar med diskussion, analys och kvalitetssäkring i arbetet med omdömen och 

betyg. 

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 

www.skolinspektionen.se 

  

87

http://www.skolinspektionen.se/


Skolinspektionen 

 

 20 (20) 

 

Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten 

Skolinspektionen besökte skolenheten den 5 och 6 september 2018. Besöket 

genomfördes av utredarna Åsa Rasmussen och IngBeth Larsson. 

Slottsskolan i Borgholm är en kommunal skola som omfattar årskurserna 6-9. Det går 

cirka 278 elever totalt på skolan. Skolan ledas av en rektor och skolan har fyra 

arbetslag, åk 6, 7,8 och 9. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer
2018-11-14 87- 95

Utdragsbestyrkande

§ 94 Dnr 2018/10-600 UN

Info, Lärarförbundets skolranking – Bästa skolkommun 2018

Sammanfattning

Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Bästa skolkommun 2018 är 
en ranking som Lärarförbundets medlemmar har gjort samt att det är uppgif-
ter från år 2017 som den grundar sig på. 

_____________________________

89



90



91



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-11-19 2018/264 041-

 

Handläggare
Linda Kjellin
Budgetchef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse  - Begäran om utökad budgetram, utbildningsnämnden

Förslag till beslut 
att lämna till politiken för ställningstagande. I nästa budget saknas utrymme 

avseende tilläggsbudget då budgeterat resultat motsvarar 2 procent av 
skatter och bidrag.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten 
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den 
senaste skolskjutsupphandlingen. Det har uppfattats att denna 
kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per 
automatik. Då detta inte skett har budgetökningen finansierats med 
budgetminskning på barn/elevpengen. Inför 2019 kan den verkliga 
kostnadsökningen räknas ut och kostnadsökningen kommer att finnas under 
hela kalenderåret. Utbildningsförvaltningen rekommenderar därför 
utbildningsnämnden att äska rambudget utifrån den kostnadsökning nämnden 
har fått på grund av den senaste skolskjutsupphandlingen för att de ökade 
kostnaderna inte ska finansieras av besparingar inom andra verksamheter.

Bedömning
Enligt beräkning från Kalmar Läns Trafik (KLT) är kostnaden för skolskjuts 7,3 
mkr. Tillkommande är kommunens kostnader för taxi och skolkort vilket blir en 
totalkostnad på 7,9 mkr inför 2019. 

Inför budget 2018 ökades budget avseende skolskjutsar med 0,5 mkr efter 
KLTs beräkning om en ökning med 1 mkr på årsbasis. Utfallet för skolskjutsar 
2017 var 7,0 mkr.

Borgholms kommun har i Budget 2019 ett resultat på 14 mkr vilket motsvarar 
2 procent av skatter och bidrag. Vid ett godkännande av tilläggsbudget 
minskar kommunens resultat med motsvarande summa alternativt att det 
medför besparingar inom andra verksamheter

Lars Gunnar Fagerberg Linda Kjellin
Ekonomi- och fastighetschef Budgetchef
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