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Åtgärder med anledning av tillsyn i gymnasiesärskolan 

Strömbacka i Piteå kommun (dnr 43-2015:545) 

 

Styrning och utveckling av verksamheten 

 

Skolinspektionen konstaterar att gymnasiesärskolan bedriver ett kvalitetsarbete men att de 

åtgärder som sätts in inte dokumenteras så de är möjliga att utvärdera effekterna av. 

Uppföljning och analys måste ta sin utgångspunkt i kunskapsresultat likväl som i resultatet av 

värdegrundsarbetet. Då även arbetsplatsförlagt lärande ingår i elevernas utbildning bör en 

utvärdering av den undervisningen ingå som en naturlig del i det systematiska 

kvalitetsarbetet, likaväl som utvärdering av elevhälsans arbete. 

 

Skolinspektionen bedömer att skolan måste dokumentera kvalitetsarbetet, det vill säga att 

resultat måste sammanställas, analyser och insatser dokumenteras för att arbetet ska kunna 

vara systematiskt. Detta för att åtgärderna ska kunna utvärderas och ge eleverna möjlighet att 

nå längre i sin kunskapsutveckling. 

 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas: 

 

Se till att kvalitetsarbetet dokumenteras. 

 

Åtgärder 

Rektorn vid gymnasiesärskolan på Strömbacka har dokumenterat en nulägesbeskrivning och 

en vidhängande analys av kunskapsresultaten samt arbetet med normer och värden. Här 

behandlas bland annat förfarandet kring arbetsplatsförlagt lärande, elevhälsans arbete och 

arbetet med att implementera likabehandlingsplanen. I detta dokument finns också 

framåtsyftande mål för läsåret 2015/2016. 
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Innan detta dokument sammanställdes gjorde personalens en självskattning av sitt arbete med 

hjälp av BRUK, vad gäller kunskaper, utveckling och lärande, samt normer, värden och 

inflytande. På så vis framkom ett underlag för nulägesbedömning och planering av åtgärder. 

 

Bilaga 

Bilaga 4 - Strömbackaskolan gymnasiesär sammanställning och analys av betyg 2015 

Bilaga 5 - Strömbackaskolan gymnasiesär BRUK-självskattning i kunskap utveckling och 

lärande 

Bilaga 6 - Strömbackaskolan gymnasiesär BRUK-självskattning i normer värden och 

inflytande 
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