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Uppföljning av tillsyn i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun
Bakgrund

I Stockholms kommun pågår under 2012 och våren 2013 Skolinspektionens
tillsyn i gymnasieskola och gymnasiesärskola (dnr 43-2011:5456)
Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger
förutsätlningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå
de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfylller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Beslut för kommunens
skolor fattas vid olika tidpunkter och tidpunkten för uppföljning av kommunens åtgärder varierar därmed.
Skolinspektionen har i beslut den 8 februari 2013 förelagt kommunen att vidta
åtgärder avseende bedömriingsornrådena ujndervisrung och lärande, trygghet
och studiero, uppföljning och utveckling av utbuchringen samt erbjudande av
utbildning. Skolinspektionen har begärt att gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun senast den 8 maj 2013 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har kommit in med en sådan redovisning 3 maj 2013 samt i kompletterande
uppgifter den 30 september 2013 utifrån uppföljningsprotokoll den 19 juni
2013.

Fortsatt uppföljning

Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar. För att kunna slutföra
bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga krävs att kommunen
ytterligare kompletterar sitt svar. Skolinspektionen begär därför följande uppgifter:

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159
+46 8 586 080 00
www.skolinspektionen.se

Bedöimimgsområde: Undervisning och lärande
•

Kvahtetsprogrammet för arbete med elevhälsa i Stockholms skolor

•

En delredovisning av hur rektorerna använder det socioekonomiska tilllägget för att utveckla undervisningen

•

En studieplan för respektive introduktionsprogram

•

Dokumentation från resultatdialoger av kunskapsresultaten inom gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen. Tidpunkt för dialogerna

•

Dokumentation från de resultatdialoger som sker mellan olika nivåer i
systemet (gymnasiedirektör och gymnasiechef, gymnasiechef och rektor, rektor och medarbetare i den pedagogiska verksamheten). Tidpunkt
för resultatdialogerna

•

Dokumentation från rektorernas redovisning av arbetet med studiehandledning på modersmålet

•

Delredovisning av nya interaktiva former för studiehandledning

Kornmunens redovisning ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 17
mars 2014.
I ärendets handläggning har undervisningsrådet Marie Wiberg-Svensson deltagit.
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