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Yttrande över KPMG granskning av insatser för elever i behov
av särskilt stöd
Redogörelse för ärendet
KPMG har fått i uppdrag att granska hur kommunen arbetar med elever som är i behov
av särskilt stöd, vilka insatser som erbjuds och vilken samverkan som sker kring dessa
barn. Uppdraget är nu utfört och barn- och utbildningsnämnden har fått
revisionsrapporten för yttrande.

Organisation och rutiner
I det systematiska kvalitetsarbetet, årshjulet, kommer huvudmannen i samband med
uppföljning av kunskap, betyg och bedömning följa upp området särskilt stöd. Gällande
modellen för arbetsgång med stödinsatser kommer även fortsättningsvis att hållas
information till nyanställd personal för att arbetet ska vara likvärdigt och att rutiner är
kända.
Tillgången till skolsköterska och kurator fördelas utifrån elevantal på respektive skolor,
det tas även hänsyn till körtider. Omfördelning görs när behov uppstår. Kurator,
skolsköterska och specialpedagoger deltar alltid vid lokal elevhälsa. Psykologer och
specialpedagoger arbetar utifrån uppdrag och styrs av varifrån de får sina uppdrag.
Förslag finns att den lokala elevhälsan utvärderas varje termin.
Resurserfördelning
13 % av grundbemanningsresurserna fördelas utifrån kvalitativa kunskapsmässiga
bedömningar och socioekonomiska faktorer som kommer upp på resurskonferenserna
efter genomgång av eleverna på respektive skola.
Resurser för svenska som andraspråk, som är en del av resursfördelningssystemet, har
utvärderats och fördelas från och med läsåret 16/17 utifrån begreppet nyanländ.
Studiehandledning på modersmål fokuserar från och med läsåret 16/17 på elever som är
nyanlända.
I ledarlagsamtal med respektive skolområdeschef utvärderas resursfördelningssystemet.
Detta ska redovisas till nämnden.
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Stödinsatser/ särskilt stöd för nyanlända
Insatser för elever i behov av särskilt stöd utvärderas alltid och åtgärdsprogram
revideras eller avslutas efter behov.
Studiehandelning på modersmål fokuserar från och med läsåret 16/17 på de elever som
är nyanlända. Genom att fokusera på nyanlända elever kommer resurserna fördelas till
de elever som har störst behov. Försöksverksamheten där studiehandledning köps in
från externt företag och erbjuds eleven genom fjärrundervisning kommer att utvärderas
vid vårterminens slut. Förhoppningen är att på så vis kunna tillgodose
studiehandledning på fler språk.
Särskild undervisningsgrupp
Beslut om särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11§ Skollagen, fattas av rektor i
särskilt beslut. Då det råder en viss osäkerhet i organisationen om innebörden av
särskild undervisningsgrupp kommer fortbildning hållas kring lagstiftningens innebörd
så att lagligheten följs. Verksamhet och omfattningen av särskild undervisningsgrupp
och enskild undervisning kommer följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
Samverkan
Samtal med Region Kronoberg pågår och ett andra möte hölls 160308. Det är bestämt
att ett möte per termin hålls. I samverkansavtalet som gäller finns samverkare utsedd i
respektive organisation. Förskolechefer/rektorer kommer att återigen informeras om
samverkarens roll så inga enskilda barn och ungdomar blir föremål för
ansvarsdiskussioner mellan myndigheter.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås anta yttrandet till revisorerna, Ljungby
kommun, som sitt eget.
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