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Skolinspektionen
Box 3177
903 04 UMEÅ
skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se

Åtgärder med anledning av tillsyn i grundsärskolan i Piteå
kommun (dnr 43-2014:8323)
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas:
1. Komplettera redan gjorda utredningar där det saknas en pedagogisk, psykologisk, medicinsk
eller social bedömning samt fatta nytt beslut om mottagande i grundsärskola.

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas:
1. Genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, det vill säga
a. sammanställa resultaten för grundsärskolan tillsammans med underlag som visar
hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkar
måluppfyllelsen,
b. analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen för
grundsärskolan, samt
c. identifiera utvecklingsområden och besluta vilka insatser som ska prioriteras för
att de nationella målen ska uppfyllas.
2. Dokumentera kvalitetsarbetet, det vill säga resultat, analys och beslutade åtgärder, samt se
till att det på huvudmannanivå finns dokumentation som ger en samlad bild av
grundsärskolans kvalitet.
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Åtgärder: Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Rönnskolans rektor har fått i uppdrag att gå igenom samtliga elevakter samt skyndsamt se till
att nödvändiga kompletteringar genomförs. Efter genomgång av samtliga elevakter har det
blivit tydligt att det behövs en komplettering av ett antal psykologiska, medicinska och sociala
utredningar.
Rönnskolans rektor har kontaktat Elevhälsan samt Barnhabiliteringen för att undersöka om
någon av de saknade utredningarna finns i deras handlingar. Kontakt har även tagits med
vårdnadshavare till några elever för att undersöka om det finns utredningar som inte kommit
till skolans kännedom. En kurator har fått ett särskilt uppdrag att genomföra de sociala
utredningar som saknats innan årsskiftet. Läkare samt psykolog har kontaktats för att
säkerställa att kompletterande utredningar genomförs skyndsamt. Enligt planeringen ska
samtliga kompletterande utredningar vara genomförda per den 1 februari 2016. Vid samma
tidpunkt ska rektor ha fattat ett nytt beslut om inskrivning vid särskolan.

Åtgärder: Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Utbildningsförvaltningen ökar ambitionen för det systematiska kvalitetsarbetet genom att
genomföra ett åtgärdspaket som har namngetts SKA-lyftet. SKA-lyftet innehåller tre
huvudsakliga åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna i det systematiska kvalitetsarbetet:
(1) att inkludera alla skolformer och fritidshemmet och dessutom alla nationella målområden,
(2) att synkronisera kvalitetsprocesserna mellan enhets- och huvudmannanivå och (3) att
standardisera formerna för nulägesbedömning och analys för att utveckla underlagen som
rapporteras in till Utbildningsförvaltningen. SKA-lyftet har under hösten 2015 utarbetats i
nära samarbete mellan förvaltningsledning, förskolechefer och rektorer i hela organisationen.
När åtgärderna 1-3 ovan är genomförda kommer varje skolform att kunna följas upp,
analyseras och utvecklas med utgångspunkt i nationella mål. SKA-lyftet kommer därmed att
avhjälpa de brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete som Skolinspektionen har
påtalat.
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