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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2016-01-14 

Justerandes sign. 

Bos§ 18 Dnr KS 077 /2015 

Redovisning till Skolinspektionen av kommunen vidtagna 
åtgärder och effekter rörande huvudmannens 
ansvarstagande för förskola, grundskola och fritidshem 
avseende kvalitetsarbetet 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen genomförde under våren 2015 tillsyn i Kyrkbacksskolan och 
Ljusnarsbergs kommun. Vid tillsynen påpekades brister i Kyrkbacksskolan samt i 
huvudmannens ansvarstagande för förskola, grundskola och fritidshem avseende 
kvalitetsarbetet. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 september 2015 § 178 anta då 
föreliggande förslag till redovisningar av vidtagna åtgärder med anledning av 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn gällande förskoleklass, grundskola, förskolan 
och Kyrkbacksskolan. 

Skolinspektionen inkom med delbeslut daterat den 28 september 2015. I delbeslutet 
angavs att kommunen vidtagit ett antal relevanta åtgärder men för att förbättra 
kvalitetarbetet på såväl verksamhets- och huvudmannanivå men då kort tid gått 
mellan Skolinspektionens beslut och vidtagna åtgärder kunde resultat ännu inte 
redovisas. Skolinspektionen avslutade därför inte inspektionen utan önskade 
fortsatt redovisning senast den 1 februari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet informerades om delbeslutet vid sammanträde den 
8 oktober 2015 § 193. Vid detta tillfälle beslutades att godkänna informationen. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till redovisning av 
åtgärder och effekter av kommunens arbete daterat den 13 januari 2016. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar föreliggande förslag till redovisning av 
åtgärder och effekter av kommunens arbete. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
föreliggande förslag till redovisning av kommunen vidtagna åtgärder och effekter 
rörande huvudmannens ansvarstagande för förskola, grundskola och fritidshem 
avseende kvalitetsarbetet. 

Utdragsbeslyrkande 





Johanna Haaraoja 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Att 
Huvudman för förskola 

Hej! 

Renata Grelak <Renata.Grelak@skolinspektionen.se> 
den 16 december 2015 11:06 
Kansli Postläda 
Angående Skolinspektionens flygande granskning 

Ljusiwrsborgs .. f<omniun 
---""-"· .. - -... ~....... ~-
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Under hösten 2015 genomförde Skolinspektionen en så kallad flygande granskning i förskolan i form av oanmälda 

besök. Förskolorna Garhyttan och Åstugan ingick i denna granskning. 

Skolinspektionen vill härmed informera huvudmannen att verksamheten vid förskolan Garhyttan inte förmådde 
säkerställa en trygg miljö för samtliga barn. Under cirka en timme av den totala observationstiden noterade 

Skolinspektionen t illkortakommanden inom följande område: 

• Persona I ens tillgänglighet och lyhördhet för barnens behov av exempelvis tröst, närhet och bekräftelse. 

Vid förskolan Åstugan noterade Skolinspektionen under cirka en timme av den totala observationstiden 

tillkortakommanden inom följande område: 

• Personalens uppsyn över barnens interaktion för att vid behov kunna ingripa i möjliga eller pågående 

konflikts itu atio ner. 

Förskolechefen eller annan verksamhetsansvarig har i anslutning till besöket fått en återkoppling från den ansvarige 

inspektören. 

Vi vill också informera er om att den övergripande rapporten som sammanfattar resultatet från den flygande 

granskningen kommer att publiceras inom en snar framtid. 

På Skolinspektionens vägnar, 

Renata Grelak 

c.~ 
Skolinspektionen 

Renata Grelak 
Utredare 
Tillsyn och kvalitet sgranskning 

Enhet Stockolm öster 
Skolinspektionen 

Postadress: Box 230 69, 104 35 Stockholm 

Besök: Sveavägen 159 
Telefon: 08-586086 19 

E-post : renata.grelak@skolinspektionen.se 
www.skolinspektionen.se 
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Skolinspektionen 
Box 330 
581 03 LINKÖPING 

Redovisning av åtgärder och effekter av kommunens arbete 
efter regelbunden tillsyn våren 2015. 
Enligt Skolinspektionens delbeslut 2015-09-28 förelades kommunen att redovisa 
vidtagna åtgärder och effekter av dessa inom fyra områden där tillsynen ännu inte 
avslutats. Redovisningen skall lämnas senast 1 februari 2016. 

Kommunens ansvarstagande för förskola - dnr 43-2014:8075 
Frågeställning: 

2016-01-20 

Vilka resultat av förskolans arbete har redovisats under 2015? Vilka områden har 
prioriterats av huvudmannen i budgeten och vilka utvecklingsinsatser har beslutats? 

Resultaten av förskolans arbete har presenterats för bildningsutskott och 
kommunstyrelse hösten 2015 samt i resultatdialog med bildningschefen. Resultaten har 
även sammanställts i en skriftlig kvalitetsredovisning för förskolan (se bilaga). I 
redovisningen redovisas förskolornas kvalitetsarbete och hur de nya kvalitetsmatriserna 
integrerats i arbetet med att bedöma och utveckla kvaliten i verksamheten. Arbetet med 
matriserna hade redan inletts vid Skolinspektionens besök i februari och under 
våren/hösten 2015 har arbetet med att integrera de nya rutinerna i det dagliga arbetet 
fortsatt och flera fortbildningsdagar har avsatts för arbetet. I kvalitetsutvärderingen kan 
vi bl.a. se att när det gäller barnens språkliga förmåga, som varit ett prioriterat område 
för förskolan under 2015, finns ett ökande behov av stöd för många barn och området 
prioriteras även under 2016. 

I kvalitetsredovisningen, men även i den kulturanalys som gjordes i början av året, lyfts 
vikarieanskaffningen som ett problem som påverkar arbetsmiljön negativt och som tar 
fokus från huvuduppgiften. Beslut har tagits om en översyn av vikarieanskaffnings
systemet som ska ske under våren 2016. För att underlätta schemaläggningsarbetet och 
frigöra tid som skulle kunna användas för arbetet med vikarieanskaffning har 
kommunfullmäktige i budget 2016 anslagit medel för ett nytt system för 
närvaroregistrering och schemaläggning. Behovet av nya lokaler för förskolan i 
Ställdalen har påtalats under flera år och investeringsmedel för en ny förskola finns nu 
budgeterat för 2016. En översyn av resurstilldelningssystemet har också initierats och 
ska genomföras under 2016. 

Kommunens ansvarstagande för fritidshem - dnr 43-2014:8074 
Kommunens ansvarstagande för fritidshem - dnr 43-2014:8074 
Frågeställning: 
Vilka resultat av fritids hemmens arbete har, utifrån Bedömning av kvalitet i 
fdtidshemmen redovisats under 2015? Vilka områden har prioriterats av huvudmannen 
i budgeten och vilka utvecklingsinsatser har beslutats? 
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Kommunen som huvudman följer vaije år upp kompetensnivån bland personalen samt 
personaltätheten vid fritidshernmen. Vi kan utifrån årets uppföljning konstatera att 
kommunen har något fler barn/årsarbetare på sina fritidshem än vad som är fallet inom 
riket i övrigt, samt att det är stor skillnad i nivån på personalens formella kompetens 
mellan våra tre fritidshem. En analys av personaltätheten visar dock att vi har en 
relativt låg utnyttjandegrad - många av våra barn utnyttjar fritidshernmet endast under 
en kortare tid av eftermiddagen och flera av barnen är inte på fritids flera av veckans 
dagar. Vi har enstaka barn med särskilda behov på ett av fritidshemmen som behöver 
stöd av assistent. Här har kommunen förstärkt under året men denna personal räknas 
inte in i statistiken ovan. När det gäller kompetensnivåerna pågår en översyn av 
personalsammansättningen inför nästa läsår. 

Vid inspektionen konstaterades att kommunen saknade ett systematiskt kvalitetsarbete 
för sina fritidshem och att det saknas information om vilka resultat man uppnår. Som ett 
första steg att förbättra kommunens kvalitetsarbete har därför ett arbete inletts för att ge 
personalen verktyg för att kunna bedöma kvaliten i sitt arbete. 

Ett liknande bedömningsmaterial som för förskolan introducerades på fortbildnings
dagarna i juni och personalen har sedan använt fortbildningsdagar under hösten för att 
komma igång med att arbeta med materialet. Bedömningsmaterialet har tagits emot 
mycket positivt bland personalen och upplevs som ett gott stöd i kvalitetsarbetet. En ny 
elevenkät har också arbetats fram. Inom fritidshemmen hade man inte påbö1jat arbetet 
med matriser lika tidigt som inom förskolan och man har därför ännu inte hunnit arbeta 
inom alla områden. Under hösten har man utifrån en analys valt att koncentrera arbetet 
inom två områden - "normer och värden" samt "lärande genom skapande och lek -
entreprenöriella förmågor". Rektor har lagt fram följande plan för läsårets 
kvalitetsarbete inom fritidshemmen: 

Augusti/september • Rektor presenterar förslag på utvecklingsområden. 

• Gemensamt beslut om två prioriterade 
utveckl ingsområden: 

I. Normer och värden 
2. Lärande genom skapande och lek 

Oktober/november • Kartläggning av var vi befinner oss gällande Normer och 
värden och Lärande genom skapande och lek 

• Dokumentation av identifierade utvecklingsområden 

• Dokumentation av identifierade åtgärder för att nå högre 
måluppfyllelse 

• Sätta upp mål som ska uppnås i januari . 

• Sätta upp mål som ska vara uppnådda i maj . 
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Januari • 
( stängningsdag) 

• 

• 

Mars • 

Maj • 
( stängningsdag) 

• 

2016-01 -20 

Hur ligger vi till? Har vi nått januarimålen? 

Nya åtgärder 

F011satt arbete med Normer och värden och Lärande 

genom skapande och lek 

Checka av att vi är på väg mot mål, ev. nya åtgärder 

Har vi nått våra mål? 

Analys av kvalitetsarbetet 

• Prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2016/2017 

I den utvärdering som gjordes i januari identifierades följande utvecklingsonu·åden 
inom "Normer och Värden": 

• Utveckla förmågan att använda ett könsneutralt språk 

• Utveckla elevers förmåga att kompromissa . 

• Ge elever större möjlighet att låta dem berätta och visa olika seder och bruk i 

sitt naturliga sammanhang. Vid matbordet, i sången, i leken ... 

Utvecklingen av kvalitetsarbetet inom fritidshemmen är den del av kommunens 
kvalitetsarbete där vi bedömer att det största utvecklingsbehovet nu finns och 
bildningsutskottet har därför beslutat att ha ett särskilt fokus på fritidshemmen och 
deras kvalitetsarbete vid sitt sammanträde i februari. I budgetarbetet inför 2016 
tilldelades fritidshemmen i slutskedet en extra medelstilldelning på grund av de behov 
som påvisats i samband med en ökad belastning. Lokalerna för fritidshemmen bedöms 
inte som fullt ändamålsenliga och en planering för nya lokaler för fritidshemmen inför 
en flytt av f-2 verksamheten till Kyrkbacksskolan pågår och beslut väntas under 2016. 

Kommunens ansvarstagande för förskoleklass och grundskola -
dnr 43-2014:8076 
Frågeställning: 
Vilka resultat av förskoleklassens och grundskolans arbete har redovisats under 2015? 
Vilka områden har prioriterats av huvudmannen i budgeten och vilka 
utvecklingsinsatser har beslutats? 

Vid den tidigare redovisningen till Skolinspektionen i september redovisades en 
resultatförbättring för av gångsklasserna i grundskolan läsåret 14-15 jämfört med 
tidigare års resultat. De två mätningar som gjorts under höstterminen 2015 - i vecka 43 
samt vid terminsslutet - visar på att årets åk 9 ligger på motsvarande nivå som läsåret 
14-15 när det gäller behörighet och godkända resultat i alla ämnen, men att nivån 
fortfarande ligger under genomsnittet för riket. 
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Resultaten för läsårets första kvartal för samtliga årskurser presenterades för 
bildningschef och bildningsutskottet i oktober och visar på glädjande 
resultatförbättringar i de lägre årskurserna när det gäller läsförståelse och matematisk 
förmåga. En redovisning av terminsresultaten för de olika årskurserna tillsammans med 
årets elevenkät gällande trygghet, trivsel och arbetsro görs vid utskottets möte i januari. 

I den nya skolplanen för 2016 - 2019 som antogs av kommunfullmäktige i december 
betonas vikten av tidiga insatser och utifrån de behov som framkommit har en 
resursförstärkning gjorts i de lägre årskurserna med två 75 % tjänster och en ny resurs i 
förskoleklassen samt att medel för en 0,5 specialpedagogtjänst med inriktning 3-5 har 
tillfö11s. Till detta tillkommer medel för att täcka de ökade behov som den stora 
tillströmningen av nya elever med a11r1at hemspråk medför för grundskolan. Kommunen 
har även i december tilldelats ett extra statsbidrag på grund av den stora andelen 
nyanlända elever - beslut om hur dessa medel ska fördelas har ännu inte tagits. 

Kyrkbacksskolan - dnr 43-2014:8072 
Som tidigare nämnts har vi sett en resultatförbättring för avgångsklasserna vid 
Kyrkbacksskolan läsåret 14-15 jämfört med tidigare års resultat. Både behörighet till 
gymnasieskolan och andel elever godkända i alla ämnen hade ökat. Meritvärdet i alla 
ämnen förutom hemkunskap och svenska som andraspråk ligger över resultaten från 
avgångsklassernas resultat de tre senaste åren. Här måste dock återigen betonas att 
resultaten bygger på ett litet antal elever och därför måste bedömas därefter. 

Vi ser dock att i ett antal ämnen, i ämnena inom SO-blocket samt i kemi, ligger 
meritvärdena på en lägre nivå än inom övriga ämnen och att detta inte enbart gäller det 
senaste året utan även tidigare år. Rektor har därför satt särskilt fokus på att identifiera 
anledningen till detta och identifierat att det handlar om elevers bristande ordförståelse, 
begreppsförståelse och svårigheter att hantera terminologin korrekt. 
Åtgärden är att, efter att samtliga lärare i åk 1-9 har jobbat med Läslyftets modul 
"Tolka och skriva text i skolans alla ämnen", flytta fokus för lärarna som undervisar i 
NO- och SO ämnen till modulen "Att främja elevers lärande i NO" respektive "Att 
främja elevers lärande i SO". Arbetet är igång parallellt med det ämnesövergripande 
arbetet mellan svenskämnet och de olika SO ämnen. 

Kyrkbacksskolan mäter alla elevers måluppfyllelse fyra gånger/år. De två mätningar 
som gjorts för åk 9 under höstterminen 2015 - i vecka 43 samt vid terminsslutet - visar 
på att årets åk 9 ligger över förra årets åk 9 vid motsvarande tid förra året när det gäller 
behörighet och godkända resultat i alla ämnen, men att nivåerna fo11farande ligger 
under genomsnittet för riket. Anmärkningsvärt för årets årskurs 9 är dock att för 
flickornas meritvärde ligger på en markant lägre nivå än pojkarnas - något som varit 
fallet tre av de senaste fyra åren. Här måste en analys av varför resultaten mellan pojkar 
och flickor skiljer sig så mycket göras. 

Övriga årskurser visar också positiva resultat jämfört med tidigare och 
höstterminsresultaten 2015 för årskurs 7 och 8 pekar på en klart förbättrad 
behörighetsgrad för dessa årskurser jämfört med tidigare år. En tendens är att fler elever 
än tidigare presterar på en högre nivå - inte enbart godkänt. Detta går igen i de flesta 
ämnen. Vi ser även glädjande förbättringar av resultaten i matematik i flera av de lägre 
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årskurserna på skolan. Som vi beskrivit i vår tidigare redogörelse gör rektor 
ti llsammans med ansvarig lärare en genomgång av alla elevers resultat fyra gånger per 
år, där behov av åtgärder för att de elever som inte bedöms nå målnivån identifieras och 
planeras. Vår analys är att denna typ av genomlysning av alla elevers resultat bidrar till 
att fler elever än tidigare når målnivån, men även att detta fokus på elevernas 
prestationer från ledningen bidrar till att höja resultaten för övriga elever. 

Inför kommande läsår står kommunen inför en svår uppgift när det gäller att höja våra 
resultat samtidigt som vi ska integrera våra nyanlända elever, av vilka många kommer i 
sen ålder. Kommunen är den kommun i Sverige som tagit emot flest asylsökande per 
capita. Att höja våra resultat ytterligare, parallellt med den utmaning som en stor 
tillströmning av nya elever med annat modersmål vilka kommer till kommunen i 
tonåren, får ses som en stor utmaning. Samtidigt ser vi att de elever med annat 
modersmål som kommit till kommunen i tidig ålder ofta kan bidra till att höja resultaten 
i sin årskurs. 

Kyrkbacksskolan har även under hösten genomfört en elevenkät gällande trygghet och 
trivsel. Resultaten visar på att eleverna upplever att deras lärare har höga förväntningar 
på eleverna, på en god trivsel bland eleverna men att skolan måste arbeta vidare med att 
stärka elevernas upplevda trygghet i skolan. Resultaten var likartade för pojkar 
respektive flickor och även mellan de olika årskurserna. 

Jag trivs i klasssen - alla elever 

• Stämmer 

• Stämmer ganska bra 

• Stämmer ganska dåligt 

• Stämmer inte alls 

Jag känner mig trygg i skolan - alla 
elever 

2% 

• Stämmer 

• Stämmer ganska bra 

• Stämmer ganska dåligt 

• Stämmer inte alls 
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Mina lärare förväntar sig att jag ska 
nå målen i alla ämnen - alla elever 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 

• Stämmer 

• SUmmer ganska bra 

• Stämmer ganska dåligt 

• Stämmer inte alls 

2016-01-20 


