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  2020-08-11 Dnr 41–2020:807 

 

  

  

 

Redovisning för vidtagna åtgärder med anledning av 

påtalade brister i riktad tillsyn Kyrkbacksskolan F-5, 

Ljusnarsbergs kommun 

 

I det beslut, 2020-04-02, från Skolinspektionen ställt till Ljusnarsbergs kommun framställs 

brister som kräver åtgärder. De åtgärder som genomförs för att avhjälpa bristerna ska 

senast 2020-09-01 skriftligen redovisas till Skolinspektionen. Kommunstyrelsen (KS) 

beslutade (se bilaga, Protokollsutdrag KS, 200429) att Bildnings- och sociala utskottet 

(Bos) får i uppdrag att färdigställa svaret till Skolinspektionen vid sitt möte 2020-08-18 (se 

bilaga, Protokollsutdrag Bos, 200818). 

 

 

Brist Åtgärd Hur Datum 

Utbildningen utformas 

så att alla elever 

tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas 

av trygghet och 

studiero. (5 kap. 3 § 

skollagen, Lgr 11, 2.3 

Elevernas ansvar och 

inflytande, 2.8 

Rektorns ansvar) 

att söka möjligheter för att 

eliminera de faktorer som 

skapar otrygghet i de 

allmänna utrymmena 

inomhus, såsom möblering 

och elevflöde, 

 

Skolan lämnar äskanden till 

huvudmannen för att köpa in möbler 

som ger en tryggare miljö. 

 

Beslut i Allmänna utskottet om medel 

till inköp (se bilaga, Protokollsutdrag 

AU, 200611). 

 

Beställning av möbler till 4 klassrum, 

beräknad leverans 9/9-20. 

 

 

30/4-20 

 

 

11/6-20 

 

 

 

25/6-20 

 

 att det finns vuxna 

närvarande där otrygga 

situationer och konflikter 

uppstår på rasterna, till 

exempel vid skolans 

multiarena, 

 

Uppdaterat rastvaktschema med 

ansvarig personal vid ex. multiarenan. 

 

Rastaktiviteter påbörjade under våren 

2020 (se bilaga, Handlingsplan 

Kyrkbacksskolan 200514) 

 

18/8-20 

 

 

 

 

14/5-20 
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Brist Åtgärd Hur Datum 

Utbildningen utformas 

så att alla elever 

tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas 

av trygghet och 

studiero. (5 kap. 3 § 

skollagen, Lgr 11, 2.3 

Elevernas ansvar och 

inflytande, 2.8 

Rektorns ansvar) 

att värdegrundsarbetet kring 

elevers språkbruk 

intensifieras och att 

undervisningen planeras och 

genomförs så att studiero 

främjas. 

 

Enkät om studiero för kartläggning och 

för att få en bild av “utgångsläget” är 

genomförd under slutet av vårterminen 

och kommer bearbetas och analyseras 

för att genomföra ytterligare 

utvecklingsåtgärder på klass- och 

skolnivå.  

 

Vårens inledande arbete påbörjat 

baserat på vårens trygghetsenkät (se 

bilaga, Trygghetsenkät F-5) 

 

 

Kollegial utbildning med förstelärarna. 

Skapa ett gemensamt förhållningssätt 

kring studiero. 

 

Gemensamt förslag framtaget att arbeta 

vidare med under inledningen av hösten 

(se bilaga, Trygghet och studiero 

20200608)  

 

 

1/6-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vt 2020 

 

 

 

7/5-20, 

28/5-20 

 

 

8/6-20 

  Utökning av trygghetsteamet med 

socialpedagog som kommer att arbeta 

aktivt med tryggheten och studiero. 

Närvaroteam - trygghetsteam arbetar 

fram ett underlag där rektor fattar beslut 

att all personal och elever ska följa. 

Arbetsgruppen består av socialpedagog, 

socionom och familjeterapeut. 

(se bilagor, 

- Blankett för anmälan om kränkande 

behandling 

- Kartläggning TBA 

- Åtgärdstrappa 

- Plan mot kränkande behandling F-5 

2021, ej färdigställd) 

 

 

 

13/8-20 
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Brist Åtgärd Hur Datum 

Utbildningen utformas 

så att alla elever 

tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas 

av trygghet och 

studiero. (5 kap. 3 § 

skollagen, Lgr 11, 2.3 

Elevernas ansvar och 

inflytande, 2.8 

Rektorns ansvar) 

 

 Försteläraruppdrag med särskild 

inriktning mot trygghet och studiero 

samt ledarskap i klassrummet inrättas. 

 

Ht 2020 

  Medarbetarskaps utbildning för alla i 

kommunen-aktivt medarbetarskap. 

Baserat på medarbetarplattformen i 

Ljusnarsbergs kommun. 

Medarbetarplattformens 4 områden: 

Professionalitet - agerar i yrkesroll 

utifrån verksamhetshetsmål. Har alltid 

ett professionellt agerande i yrkesroll 

och samarbetet med andra. 

 

Kommunikativ - De dialoger och den 

kommunikation som förs internt och 

externt kännetecknas av gott bemötande 

och en vilja att skapa delaktighet i 

möten och samtal. 

 

Helhetssyn – tar ansvar för helheten i 

verksamheten. Verkar för att ha en 

helhetssyn för kommunen. Lojalitet 

med fattade beslut och uppdrag. Tar 

ansvar för det egna arbetet och det egna 

förhållningssättet samt efterlever 

kommunens värdegrund. 

 

Utveckling - medverkar och arbetar 

aktivt för förbättringar/kvalitet och 

förändringar med kommunens bästa för 

”ögonen”. 

 

 

 

2020/21 
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Brist Åtgärd Hur Datum 

Rektorn beslutar om 

undervisning i svenska 

som andraspråk för 

elever och att 

undervisning i svenska 

som andraspråk ersätter 

undervisning i svenska. 

(5 kap.14 § och 15 § 

första stycket 

skolförordningen 

(2011:185) 

Rektorn ska se till att en 

bedömning görs om en elev 

eller elever i behov av 

undervisning i svenska som 

andraspråk och även anordna 

sådan undervisning. 

F-klass: Bedömning och kartläggning 

av eleverna för att fatta beslut för 

blivande åk 1 vilka som ska läsa SVA. 

 

Åk 1-5 kartläggning av eleverna så att 

rektor kan fatta beslut om SVA. Både 

för elever som ska läsa SVA samt för 

de elever som ska avsluta SVA och 

övergå till SV. 

 

Kartläggning varje läsårsstart samt när 

ny elev kommer. 

Kartläggningen och bedömningen ingår 

som en del i årshjulet för EHT som är 

under framtagande. 

 

Tjänstefördelat personal med 

erfarenhet/utbildning i Globala 

klassrummet till varje årskurs samt 

behörig SVA lärare för handledning av 

lärarna och viss del undervisning. 

18/5-20 

 

 

 

 

 

29/5-20 

 

 

 

 

 

 

Ht 2020 

 

 

 

 

 

Ht 2020 

 

 

 

Bilagor: 

Protokollsutdrag KS, 200429 

Protokollsutdrag Bos, 200818 (görs klart efter utskottsmötet, Andreas ansvarar) 

Protokollsutdrag AU, 200611 

Handlingsplan Kyrkbacksskolan 200514 

Trygghetsenkät F-5 

Trygghet och studiero 20200608 

Blankett för anmälan om kränkande behandling 

Kartläggning TBA 

Åtgärdstrappa 

Plan mot kränkande behandling F-5 2021, ej färdigställd 

 


