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Skolinspektionen anger i sitt beslut (43-2015:4066) att Kullsvedsskolan bedöms
uppfylla i stort sett samtliga krav inom de bedömningsområden som Skolinspektionen
granskat. I tillsynen framkom dock att psykologen inte deltar i det förebyggande
elevhälsoarbetet på skolan. Tillsynen visar också att den studie- och yrkesorienterande
verksamheten främst tillgodoser de äldre elevernas behov av vägledning inför val av
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. För de yngre eleverna fanns det inte vid
tillsynstillfället en plan för hur deras behov av studie- och yrkesvägledning skulle
tillgodoses.
Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder

1. Ange tydligt vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa respektive påtalad brist.
Ange följande:
a. vad som har gjorts för att avhjälpa bristerna och hur det har gjorts.
Kullsvedsskolan har utarbetat en Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning som kommer
att åtgärda de brister som identifierades i tillsynen.
Rektor har anställt en psykolog som två timmar i månaden kommer att delta på skolans
elevhälsoteammöte med fokus förebyggande och hälsofrämjande arbete.
b. vem eller vilka (person/funktion) som är ansvariga för genomförande av åtgärderna
samt vilka personer och grupper som involverats i arbetet.
Det framgår av Kullsvedsskolans Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning läsåret 20152016 vilka som är ansvariga för att genomföra åtgärderna.
c. när arbetet inleddes och avslutades.
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Kullsvedsskolan nya psykolog kommer att påbörja sitt arbete i november 2015 och Arbetsplanen för Studie- och yrkesvägledning gäller från och med måndag vecka 45 och för resterande läsår 2015-16.

2. Beskriv hur ni har utvärderat och försäkrat er om att åtgärderna för respektive
brist gett avsett resultat. Beskriv följande:
a. vem (person/funktion) som har ansvarat för denna utvärdering,
Rektor på Kullsvedsskolan har ansvar för kommande utvärdering med hjälp av ledningsgruppen på skolan.
b. vilka metoder som har använts för att utvärdera åtgärderna, hur ev. urval av exempelvis personal och elever gått till och, om relevant, ev. bortfall (bifoga ev. enkäter eller
motsvarande).
Uppföljning och utvärdering av målen sker årligen och ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete. Arbetsplanen kommer att utvärderas inom ramen för det arbetet. Utvärdering
kommer att ske med all personal indelade i tvärgrupper samt med elev- och föräldraråd.
SWOT-analys är den metod för utvärdering som kommer att tillämpas.

3. Beskriv resultatet av vidtagna åtgärder för varje påtalad brist utifrån den utvärdering som gjorts (bifoga ev. resultatsammanställningar eller motsvarande).
Någon utvärdering av arbetsplanen har inte ägt rum eftersom arbetsplanen börjar gälla först
vecka 45.

4. Om någon brist inte fullt ut är avhjälpt, beskriv följande:
a. vad åtgärderna hittills har resulterat i
b. det fortsatta arbetet
c. när ni bedömer att bristen kommer att vara avhjälpt.
d. hur ni kommer att utvärdera och försäkra er om att åtgärderna ger avsett resultat.

5. Övriga upplysningar till Skolinspektionen.
Kullsvedsskolan har inga övriga upplysningar utan bedömer att bristerna är avhjälpta genom
redovisade åtgärder.

