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Bildnings- och omsorgsnämnden

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade
brister i regelbunden tillsyn i Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar förslaget yttrande, gällande beslut för förskola,
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna efter
tillsyn i Bollebygds kommun.
Ärendet
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Bollebygds
kommun att senast den 30 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till skolinspektionen.
Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
- Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ skollagen)
- Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen och dokumenterar denna
uppföljning. (4 kap. 3 och 5 §§ 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)
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Åtgärder
- Huvudmannen ska följa upp resultaten inom utbildningen i fritidshemmet,
förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Uppföljningen ska göras i relation till
de nationella målen och dokumenteras.
- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen av utbildningen i
fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska huvudmannen
besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder, Dessa ska dokumenteras.
- Huvudmannen ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomföra
dessa i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan. Planeringen av
genomförandet av utvecklingsåtgärder ska dokumenteras.

Beslutsunderlag


Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden
tillsyn i Bollebygds kommun, Tjänsteskrivelse 2018-03-21



Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i regelbunden
tillsyn i Bollebygds kommun, Yttrande 2018-03-21



Beslut för förskola, fritidshem, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning samt särskild
utbildning för vuxna efter tillsyn i Bollebygds kommun, 2018-01-08
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Skolinspektionen
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