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Uppföljning av tillsyn i Tyresö kommun
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen
2018. Skolinspektionen fattade den 27 april 2018 beslut efter tillsyn för Tyresö
kommuns ansvarstagande för gymnasiesärskolan. Skolinspektionen har nu
gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen
bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som huvudmannen inkom med
31 oktober 2018. Skolinspektionen har också begärt kompletterande information av huvudmannen, som inkommit den 16 november 2018 samt 5 mars och 5
april 2019.

Sammanfattning av avhjälpta brister
Arbetsområde

Typ av
ingripande

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen,
och dokumenterar denna uppföljning.

Brist avhjälpt

Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade
åtgärderna.

Brist avhjälpt

Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras.

Brist avhjälpt

Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts.

Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Avhjälpta brister i verksamheten
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Tyresö kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att:
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Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3
och 6-7 §§ skollagen)

Motivering
Skolinspektionen bedömer att det inte framkommit annat än att bristerna
avseende Tyresö kommuns systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå
för gymnasiesärskolan är avhjälpta.
I beslut den 27 april 2018 bedömde Skolinspektionen att det fanns brister i
huvudmannens ansvarstagande för att utveckla gymnasiesärskolans verksamhet i riktning mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Utredningen visade att det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasiesärskolan på
huvudmannanivå avseende uppföljning, analys, planering av utvecklingsåtgärder samt dokumentation var otillräckligt.
I gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2018
framgår hur huvudmannen följt upp och analyserat enkätresultat avseende
trygghet och studiero från gymnasiesärskolan, liksom exempel på effekter av
vidtagna åtgärder. Av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndplan
för innevarande år, framgår systemet för att följa upp och analysera gymnasiesärskolans resultat, liksom beslutade åtgärder för 2019 i syfte att utveckla verksamheten.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har, enligt kompletterande information, fått en presentation av gymnasiesärskolans verksamhet, där också
resultat av en elevenkät ingick, och åtgärder för att förbättra studieron presenterades också vid detta tillfälle. Exempel på åtgärder är ett omfattande arbete
med anpassningar i den fysiska miljön, vilket kopplas till resultat i en elevenkät. Vid verksamhetsbesök, som har genomförts som en del av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete, har ledamöter och tjänstemän i förvaltningen tagit
del av hur åtgärderna i miljön fungerar på ett konkret plan. Nämnden har
också beslutat om indikatorer särskilt för gymnasiesärskolan, som följs upp vid
den övergripande delårsrapporten tre gånger per år.
Även kunskapsresultat i form av andel avgångselever med gymnasiesärskoleexamen redovisas i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse. Analys av kunskapsresultaten är inlagd i gymnasie- och arbetsmark-
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nadsnämndens årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och dokumentation
görs i nämndens protokoll. Huvudmannen uppger också i en komplettering att
den kommunövergripande kvalitetsenheten i Tyresö kommun kommer att
genomföra en särskild granskning av kvalitetsarbetet avseende gymnasiesärskolan.

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms
som avhjälpta.

På Skolinspektionens vägnar
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Anna Möller

Beslutsfattare
Signerat av: Anna Möller
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