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Dnr 2013 BUNind037,41

Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 6 maj 2013
(gulmarkerat = nya händelser)

Skola
Tyresö skola

Anmälan rör

Process

Status 6 maj 2013

2011BUN/ind0053-041

Kränkande behandling

2011-03-21 Begäran om yttrande
2011-04-17 Yttrande insänt
Inväntar beslut

Kränkande behandling

2011-09-22 Begäran om yttrande
2011-10-18 Yttrande insänt
2012-04-24 Begäran om
kompletterande yttrande
2012-05-11 Yttrande insänt
2012-08-30 Beslut föreläggande att vidta åtgärder

Sofieberg
2011BUN/ind0168-041

Redovisning av vidtagna åtgärder ska göras senast
30 november 2012
2013-01-15 Beslut av Skolinspektionen om att
tillräckliga åtgärder vidtagits och att ärendet därför
kan avslutas
Sofieberg
2011BUN/ind0173-041

Elevs skolsituation

2011-09-27 Begäran om yttrande
2011-10-18 Yttrande insänt

2012-10-30 Beslut om att Skolinspektionen avstår
från att ingripa och avslutar därmed ärendet.

Tyresö skola
2012BUN/ind008-041

Kränkande behandling

2012-01-13 Begäran om yttrande Inväntar beslut

Kränkande behandling

2012-03-02 Begäran om yttrande
2012-03-26 Yttrande insänt
2102-07-12 Beslut om
föreläggande att vidta åtgärder
enl skollagens krav på arbete
mot kränkande behandling.
Redovisning av vidtagna
åtgärder insända 2012-08-10
Inväntar beslut

Skolsituationen

2012-03-23 Begäran om yttrande

Stimmets skola
2012BUN/ind0041-041

Forellskolan
2012/BUN-ind 0057-041

2012-04-21 Yttrande insänt

Inväntar beslut

Forellskolan
2012/BUN/ind165- 041

Strandskolan
2012/BUN/078-41

Kumla skola
2012/BUN0212-041

Tyresö musikklasser

Bedömning och
betygsättning

Bedömning och
betygsättning

2012-06-19 Begäran om yttrande
2012-07-04 Yttrande insänt
Inväntar beslut
2012-08-28 Svar och
2012-11-12 Skolinspektionens beslut om att avsluta
redogörelse för vidtagna åtgärder ärendet med anledning av att tillräckliga åtgärder
insänt
vidtagits
2012-12-07 Beslut efter riktad tillsyn om att senast
den 7 mars 2013 redovisa för Skolinspektionen att
eleverna informeras om de grunder som tillämpas vid
betygssättningen och att det bedrivs ett
2012-09-10 Information om
kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och
kommande tillsyn v. 45
utveckling av utbildningen
2013-02-25 Redovisning insänd
till Skolinspektionen
Inväntar beslut

Forellskolan och
Nyboda skola
2012/BUN/ind172, 41

Kränkande behandling

2012-09-21 Begäran om yttrande
angående anmälan om
kränkande behandling
2012-10-11 Yttrande insänt
2012-11-21 Skrivelse med
begäran om nytt yttrande till följd
av ytterligare synpunkter från
anmälaren.
Yttrande ska inlämnas senast den 3 december.

2012-11-30 Yttrande insänt
2013-02-27 Yttrande med
bifogad blankett för anmälan om
kränkande behandling insänt
Nyboda skola
2012BUN/277,41

Fornuddens
förskola
2013BUN/ind 028,40

Skolsituationen för
musikklasserna
Kränkande behandling
vid Fornuddens förskola

2012-12-01 Anmälan inkom till
Skolinspektionen

2013-01-29 Beslut om att kommunen ska redovisa
anmälningsrutiner gällande kränkande behandling
senast den 1 mars 2013.
Inväntar beslut
2012-12-12 Beslut om att återföra klagomålet till
kommunen för intern handläggning

2012-02-11 Begäran om yttrande
angående anmälan om
kränkande behandling
2013-03-04 Yttrande insänt
2013-04-02 Förfrågan om
ytterligare yttrande på grund av
nya synpunkter från
vårdnadshavare
2013-04-08 Förskolan avstår från
ytterligare kommentarer
Inväntar beslut
2013-04-24 Föreläggande om att skyndsamt utreda
omständigheterna till de uppgivna kränkningarna, att
vidta de åtgärder som krävs för att förhindra
kränkande behandling i framtiden och att anmäla
kränkningar till förskolechefen och huvudmannen.

