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Återrapportering till Skolinspektionen utifrån tillsynsbeslut
avseende Munkmoraskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av åtgärder utifrån Skolinspektionens
tillsynsbeslut avseende Munkmoraskolan.

Beslutsnivå
Utbildningsnämnden

Bakgrund
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till
alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst
godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och
andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All
skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland
annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och
gymnasiesärskola,
vuxenutbildning,
fritidshem
och
annan
pedagogisk
verksamhet. Skolinspektionen har under hösten 2015 genomfört en regelbunden tillsyn i
Värmdö kommun.
Alla skolor ingår i tillsynen, men Skolinspektionen anpassar tillsynen efter situationen på
varje skola. Myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar
att inte få den utbildning de har rätt till. Utvalda skolor för prioriterad tillsyn för år 2015
i Värmdö kommun har varit Kullsvedsskolan, Fågelviks skola, Munkmoraskolan,
Hemmestaskolan samt Gustavsbergs gymnasium.
Värmdö kommun tilldelas övergripande tillsynsbeslut, utöver fem beslut utifrån den
prioriterade tillsynen, avseende förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning1.

1

Vuxenutbildning finns inom ramen för näringslivsnämndens ansvarsområde.
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Ärendebeskrivning
Skolinspektionen anger i sitt tillsynsbeslut (43-2015:4065) att Munkmoraskolan behöver
se till att det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå förbättras. Skolinspektionens
utredning visar att det inte sker någon systematisk uppföljning av skolenhetens resultat.
Därmed kan heller inte någon analys av resultaten göras som grund för att planera och
genomföra utvecklingsåtgärder.
Skolan behöver även se till att elevhälsans alla funktioner arbetar förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Skolinspektionens utredning visar att varken kurator, psykolog eller specialpedagog deltar i skolans
förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Vidare behöver Munkmoraskolan se till att alla elever får de extra anpassningar och det
särskilda stöd som de har rätt till så att eleverna ges möjlighet att nå de kunskapskrav som
minst ska uppnås. Skolan behöver se till att beslutade åtgärder följs upp och utvärderas,
samt att nya åtgärder vidtas vid behov.
Munkmoraskolan avser att åtgärda identifierade brister genom att bland annat genomföra
följande:


Arbetslag, lärare samt ledning har tillsammans gått igenom rutiner och beslutat att
extra anpassningar dokumenteras i elevernas IUP på Schoolsoft och sedan följs
upp kontinuerligt och utvärderas av ansvarig lärare.



Från oktober till december har skolan en tillfällig specialpedagog anställd på 20
% som tillsammans med rektor skyndsamt gått igenom de pedagogiska
kartläggningarna gällande elevers behov av särskilt stöd. Från 8 januari 2016 är
den vakanta specialpedagogtjänsten tillsatt.



Från vårterminen 2016 kommer elevhälsoteamet utökas med en kurator och
bestå av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Elevhälsoplanen
kommer att revideras vårterminen 2016.



Under vårterminen ska nya rutiner för styrning och utveckling av verksamheten
utformas. Bland annat ska en handlingsplan för systematisk kvalitetssäkring av
elevers kunskapsmål utarbetas.

Bedömning
Skolinspektionens tillsyn ger huvudmannen och rektor goda förutsättningar att prioritera
utvecklingsarbeten på kommun- och enhetsnivå. Skolinspektionen tillhandahåller
vägledningsstöd när väl skol- och huvudmannabesluten är fattade med syfte att bistå med
förslag till olika strategier för att åtgärda observerade brister utifrån tillsynen. Besluten
utgör ett ändamålsenligt stöd till de lokala skolledningarna i det fortsatta arbetet med att
säkerställa en god utbildning i en trygg miljö där alla elever når minst godkänt i alla
ämnen.
Huvudmannen bedömer att de åtgärder som kommer att vidtas utifrån Skolinspektionens
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föreläggande kommer att åtgärda de brister som identifierades i tillsynsbeslutet avseende
Munkmoraskolan.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen styrning och kvalitet i samråd med avdelningen
förskola och skola.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3
4

Handling
Tjänsteskrivelse (föreliggande)
Tillsynsbeslut 43-2015:4065
Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med
anledning av påtalade brister i regelbunden tillsyn på
Munkmoraskolan i Värmdö kommun
Anmälan EHT

Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs

Mats Lundström
Chef avdelningen förskola och skola

