Skrivelse
Datum: 2019-08-27

Skolinspektionen
Att: Agnetha Burström
Box 3177
903 04 UMEÅ

Återrapport - Skolinspektionens föreläggande
Skolinspektionen förelade, med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800), Piteå kommun att senast
den 30 september 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist efter tillsyn av fritidshemmen i
Piteå kommun. De vidtagna åtgärderna skulle även skriftligen redovisas för Skolinspektionen på
adress: skolinspektionen.umea@skolinspektionen.se vid samma tillfälle. Tillsynen av fritidshemmen
visade att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inte uppfyllde skollagens krav när det gällde
följande:
1. Huvudmannen saknade kännedom om måluppfyllelsen i fritidshemmens verksamhet.
2. Huvudmannen hade inte organiserat för att inhämta den information som behövs från
enheterna för att kunna sammanställa och analysera fritidshemmens kvalitet och
måluppfyllelse ur ett huvudmannaperspektiv.
3. Huvudmannen behöver ta fram och implementera rutiner för att bedriva och dokumentera ett
systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmet på huvudmannanivå.
4. Huvudmannen behöver klargöra hur arbetet ska gå till gällande att utbildningens resultat följs
upp, analyseras och bedöms i förhållande till de nationella målen.
Utifrån föreläggandet har följande åtgärder vidtagits:
Anvisning för hur huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inom fritidshemmen ska gå till


Förvaltningschef har, på nämndens uppdrag, utformat en anvisning för hur fritidshemmens
verksamhet hädanefter skall följas upp på huvudmannanivå (bilaga 1).



Anvisningen delges barn- och utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde den 25/9
2019. Efter detta träder den i kraft inom organisationen.



För- och grundskolecheferna implementerar anvisningen i organisationen och säkerställer att
samtliga rektorer arbetar och rapporterar utifrån den i samband med det systematiska
kvalitetsarbetets olika rapporter.

Reviderad blankett för kränkningsanmälningar


Under våren 2019 justerades de anmälningsblanketter för kränkande behandling som används
inom förvaltningens olika verksamheter så att de nu också innefattar fritidshemmens
verksamhetsområde mer specifikt (bilaga 3). Förtydligandet har kommunicerats ut i
organisationen.
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Dialog och utvecklingsarbete kring fritidshemmens kvalitetsarbete


Fritidshemmens kvalitetsarbete har redan uppmärksammats i samband med kvalitetsrapporter
under våren (bilaga 2). På såväl enhets- som förvaltningsnivå har samtal förts kring
fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningens kvalitetscontroller har bl a fört
diskussioner med grundskolornas pedagogistor under våren för att skapa en tydlig tråd mellan
huvudmannens- och enheternas systematiska kvalitetsarbete inom fritidshemmens verksamhet.

Malin Westling
Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen Piteå kommun
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