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Efter Skolinspektionens tillsyn redovisar Ljungby kommun
skriftligt de åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas.
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Enhet/V erksamhet:

Åbyskolan 1
Föreläggande gällande bedömning:

-se till att elever som är i behov av
studiehandledning på modersmålet får det i den
omfattning som behövs utifrån elevens behov
-se till att det av åtgärdsprogram för elever som
behöver särskilt stöd i form av
studiehandledning på modersmålet framgår
vilket behov eleverna har och i vilken
omfattning det särskilda stödet ska ges
13

Enhetens/verksamhetens personal har deltagit vid framtagande av svar.

Vad har vi gjort? / Vad pågår?

•

•
•

Rektor har tillsammans med ansvarig för modersmålslärama planerat en information
till lärarna på Åbyskolan om modersmålsläramas och studiehandledningens arbete.
Det kommer främja samarbetet mellan lärare och studiehandledare.
Arbetet med att ta fram en ny tydligare rutin för utredning och beslut om insatser vid
mottagning av nya elever har påbörjats.
Rektor, skolans speciallärare, skolområdeschef, chef för elevhälsan och mångfald
samt ansvarig rektor för modersmålslärama har träffats. På dessa möten har
kommunens arbete med nyanlända och deras stöd på modersmål diskuterats. Idéer
om nya förbättrade mtiner på central nivå har tagits upp till diskussion.

Vad kommer vi att göra?

•
•
•
•

•

Ta kontakt med inläsningstjänst för ev avtal.
Rektor bevakar att modersmålslärare och elevernas lärare ges gemensam tid för
planering och diskussion.
Förbättra arbetet med utredningar av elevernas behov. Göra utredningarna djupare
och mera detaljrikt.
Skriva åtgärdsprogram bättre utifrån varje elevs behov av insatser. I
åtgärd sprogram men kommer det att framgå omfattningen av insatsen och hur den
kommer att följas upp.
Rektor kommer vid fördelningen av enhetens resurser bevaka så att elevernas behov
av studiehandledning tillgodoses.

Förväntat utfall

•

Eleverna ska fa den hjälp de behöver för att nå målen.
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Rektor/förskolechef

