Barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2021/BUN 0008

2021-09-27

Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021
Skola

Anmälan rör

Njupkärrs skola
2020/BUN- ind 0238
Dnr SI 2020:5900

Begäran om
yttrande
(Lärarnas
ansvarsnämn
d)

1.

2.

Händelseförlopp
Begäran om yttrande kom från Skolinspektionen 23
september med senaste svarstid den 8 oktober 2020.
Anstånd beviljat till den 15 oktober 2020.
Skolan ska svara huvudmannen senast 7 oktober 2020.
Skickat till Skolinspektionen den 13 oktober 2020.
Begäran om yttrande kom från Skolinspektionen den 7
oktober med senaste svarstid 21 oktober 2020.
Anstånd beviljat till den 4 november.
Skickat till Skolinspektionen den 3 november.
30 november 2020, beslut Skolinspektionen,
föreläggande att senast 18 januari inkomma med svar
på hur elevens rätt till stöd och utbildning tillgodoses.
Anstånd har beviljats till den 28 januari 2020. Skolan
ska svara oss senast 18 januari.
Skickat till Skolinspektionen den 26 januari 2021.

Sofiebergsskolan
2020/BUN- ind 0247
Dnr SI 2020:6809
Uppföljning av
beslut gällande
Sofiebergsskolan i
Tyresö kommun.
Dnr SI 2021:911
Komplettering. Nytt
diarienummer:
2021:4384
3.
Krusboda skola
2020/BUN-ind 0383
SI 2020:8265
4.
Krusboda skola
2021/BUN-ind 0115
SI 2021:1304
5.
Njupkärrs skola
2021/BUN- ind 0140
SI 2021:2040

Uppföljande beslut från Skolinspektionen 19 mars 2021
med nytt diarienummer. Senast 22 juni 2021ska
huvudmannen redovisa elevens skolgång och närvaro
för vårterminen på Krusboda skola (eleven har bytt
skola). Rektorerna på Sofieberg och Krusboda är
informerade. Rektor på Krusboda tar fram ett underlag
efter 11 juni 2021.
Uppföljning av elevs skolsituation inskickat till SI den 23
juni. 1 juli beslut av Skolinspektionen med begäran om
komplettering senast 22 september. Nytt diarienummer:
2021:4384.
20 augusti meddelar Skolinspektionen att Tyresö
kommun inte behöver inkomma med kompletteringen
Rätten till stöd då eleven har bytt skola med ny huvudman.
och rätten till
utbildning
Begärande om yttrande kom från Skolinspektionen 4
december med senast svarstid 12 januari. Anstånd
beviljat till den 20 januari. Skolan ska svara
huvudmannen senast 18 december.
Skickat till Skolinspektionen den 18 januari 2021.
Rätten till stöd
Begäran om yttrande inkom den 24 mars 2021 med
senaste svarstid den 16 april 2021. Dispens beviljat till
den 12 maj 2021. Skolan ska svara huvudmannen
senast den 30 april 2021.
Inskickat den 11 maj 2021.
Kränkande
behandling
Begäran om yttrande inkom den 21 april 2021 med
senaste svarstid den 10 maj. Dispens beviljat till den 24
Kränkande
maj. Skolan ska svara huvudmannen senast den 17
behandling
maj.

Yttrandet inlämnat till BEO/Skolinspektionen,
Sveavägen 159, den 23 maj.
Begäran om komplettering har kommit 31 maj. Sista
dag att svara är 8 juni. Skolan har fått underlaget.
Komplettering insänd till BEO/Skolinspektionen 4 juni.

