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Bildnings- och omsorgsnämnden

Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade
brister i regelbunden tillsyn på Bollebygdskolan 4-6,
Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden antar föreslaget yttrande, gällande beslut för
förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollebygdskolan 4-6 i Bollebygds kommun.
Ärendet
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Bollebygds
kommun att senast den 20 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen.
Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
- Ansvariga på skolan utreder elevens behov av särskilt stöd skyndsamt, om det visar sig
att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt för att eleven ska ha
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Detsamma gäller om det finns
särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. (3 kap. 8 §
skollagen)
- Visar utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ges eleven sådant stöd på det sätt
och i den omfattning som behövs. för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås. (3 kap. 8-12 §§ skollagen; Lgr 11,2 Övergripande mål och
riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
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- Om det visar sig att det stöd som getts i form av extra anpassningar inte är tillräckligt
för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska rektorn
se till att utreda elevens behov av särskilt stöd skyndsamt.
- Visar utredningen att en elev är i behov av särskilt stöd ska rektorn se till att eleve4n ges
sådant stöd på det sätt och i den omfattning som den enskilde eleven behöver, för att
eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Beslutsunderlag
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