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Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden översänder tjänsteutlåtande Redovisning till Skolinspektionen efter
tillsyn av Kärraskolan 4-6 (dnr 43-2015:4875)daterat 11 augusti 2016 till
Skolinspektionen som eget yttrande.
2. Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Ärendet
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun under hösten
2015. Kärraskolan 4-6 besöktes av Skolinspektionen den 9 och 11 december 2015.
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Göteborgs
kommun att senast den 31 augusti 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen
Skolinspektionen förelägger att Göteborgs kommun vidtar åtgärder för att avhjälpa
brister inom följande område:
Styrning och utveckling av verksamheten
Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen.
Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Rektorn ska följa upp och analysera skolenhetens kunskapsresultat och resultaten av
arbetet med trygghet och studiero. Uppföljningen ska genomföras i relation till de
nationella målen.
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen ska rektorn besluta om samt
planera för genomförandet av nödvändiga utvecklingsåtgärder.
Uppföljning, beslut om samt planering för genomförandet av utvecklingsåtgärder ska
dokumenteras.
Planerade eller redan genomförda aktiviteter
Betygsresultat samt övriga kunskapsutvärderingar skall analyseras och lämnas till rektor
vid varje betygs- eller bedömningstillfälle i januari och juni/augusti varje år. Denna
analys och utvärdering på individ- och gruppnivå skall användas som underlag för
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beslut av stödinsatser och organisationsförändringar som tas av rektor. Underlagen
används också i de utvecklingssamtal som hålls i början på varje termin med elev och
vårdnadshavare.
En så kallad mitterminskonferens arrangeras vid mitten av varje termin där redan insatta
åtgärder och insatser utvärderas. Protokoll och minnesanteckningar skrivs vid dessa
möten vid vilka all undervisande personal skall medverka. Om personal är förhindrad
att delta skall skriftlig information lämnas innan mötet till elevansvarig lärare.
Trygghetsenkät och lokal elevhälsoenkät utvärderas av rektor tillsammans med skolans
personal, trygghetsteam och elevhälsoteam en gång/år. Resultatet redovisas för personal och
elever när resultatsammanställningen är klar. Enkätens resultat används som underlag inför
rektors beslut om ny Likabehandlingsplanen vilken revideras varje år.
Anmälan om kränkande behandling skall lämnas till rektor för beslut om åtgärder. Särskilda
rutiner finns för detta i stadsdelen Norra Hisingen, Göteborgs kommun.
Övriga utvecklingsåtgärder planeras och dokumenteras i samband med medarbetarsamtal
samt utvärderingar med arbetslagen. Detta görs fortlöpande men till större delen i samband
med de utvärderingsdagar skolan varje år anslår till detta arbete.
Utifrån utvärdering och analys planerar och beslutar rektor om olika utvecklingsområden
både på individ- och gruppnivå.
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