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Tillsyn av utbildningen i Vårgårda kommun
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Vårgårda kommun under
hösten 2015. Detta beslut avser kommunens samlade ansvarstagande för
utbildningen inom förskolan, förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
(Se mer i bilaga 1 om hur tillsynen gått till och om de olika beslut som
fattas vid Skolinspektionens tillsyn.)

Måluppfyllelse och resultat
Förskola
För förskolan finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar resultat
för verksamheten.
Vårgårda kommun saknar en redogörelse med en övergripande redovisning av
förskolornas måluppfyllelse relaterat till de nationella målen.
Förskoleklass och grundskola
Kunskapsresultat
Årskurs 3

Det finns ingen officiell statistik över resultat i grundskolan som visar andelen
elever som nått kunskapskraven i de ämnen i årskurs 3 där det finns
kunskapskrav. För våren 2014 redovisar Vårgårda kommun att 87 procent av
eleverna i årskurs 3 uppnådde kunskapskraven i svenska och 86 procent i
matematik. Sammanställning av elevernas måluppfyllese i
samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen saknas.
Enligt Skolverkets statistik för de nationella ämnesproven våren 2014 var det
mellan 73 och 97 procent av eleverna i Vårgårda kommun som uppnådde
kravnivån på de olika delproven i ämnet matematik. Lägst var resultaten i det
delprov som bedömer elevernas kunskaper inom området Mätning, längd,
proportionella samband. I ämnet svenska var resultaten något högre än för
riket som helhet. Mellan 86 och 99 procent av eleverna i Vårgårda kommun
uppnådde kravnivån på de olika delproven. Lägst var resultaten i det delprov
som bedömer elevernas kunskaper inom området Skriva faktatext. I vilken
omfattning eleverna som läste svenska som andraspråk uppnådde kravnivån
på de olika delproven redovisas inte för Vårgårda kommun eftersom färre än
tio elever genomfört proven.
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Årskurs 6

Skolverkets statistik för vårterminen 2015 visar att andelen elever med minst
betyget E varierar mellan 84 procent i svenska och 100 procent i bild.
För våren 2015 redovisar Vårgårda kommun att det genomsnittliga
"meritvärdet" för eleverna i årskurs 6 var 209. "Meritvärdet" för år 2013 var
203 och för 2014 var 209. Motsvarande resultat för riket som helhet saknas i
statistik från Skolverket.
Årskurs 9

Enligt Skolverkets statistik från våren 2015 uppnådde 71 procent av eleverna i
årskurs 9 i Vårgårda kommun kunskapskraven i samtliga ämnen, jämfört med
77 procent i riket som helhet. Elevernas genomsnittliga meritvärde år 2015 var
210 vilket också var lägre jämfört med riket som var 225. Elevernas
genomsnittliga meritvärde varierar de senaste fem åren mellan 204 och 218.
Andelen elever i kommunen som våren 2015 var behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram var 78 procent jämfört med 86 procent i riket. Till estetiska
program var 76 procent behöriga jämfört med 85 procent i riket. Andelen
behöriga till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram var 76
procent jämfört med 83 procent i riket och andelen behöriga till
naturvetenskapligt och tekniskt program var 75 procent jämfört med 82 procent
i riket.
För våren 2015 redovisar Vårgårda kommun att 80 procent av eleverna var
behöriga till ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan jämfört
med 89 procent våren 2014 och 90 procent våren 2013.
Trygghet och studiero

Vårgårda kommun har utifrån kommunens enkät till elever våren 2014
redovisat att 96 procent av eleverna i årskurs 5 och 95 procent i årskurs 8
känner sig trygga i skolan. För varje verksamhet finns en plan mot kränkande
behandling.
Av Skolinspektionens enkätresultat för elever i årskurs 5 i Vårgårda kommun
hösten 2014 (113 av 117 svarade på enkäten) svarade 67 procent av eleverna att
påståendet "Jag har studiero på lektionerna" stämmer helt och hållet eller
stämmer ganska bra. Samma fråga ställdes i enkäten till elever i årskurs 9 (120
av 122 svarade) och 61 procent av eleverna tyckte att de har studiero på
lektionerna. Skolinspektionens enkät till pedagogisk personal i grundskolan
(110 av 127 svarade) visar att 89 procent tycker att det är en god studiemiljö på
skolan.
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Grundsärskola
För grundsärskolan finns ingen officiell statistik som visar resultat för
verksamheten avseende kunskaper samt trygghet och studiero. Vårgårda
kommun har heller ingen egen sammanställning av resultaten.
Fritidshem
För fritidshemmen finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar
resultat för verksamheten avseende kunskaper. Vårgårda kommun har inte
heller redovisat någon egen sammanställning av fritidshemmens resultat
kopplat till kunskapsmålen.
Gymnasieskola
Kunskapsresultat

Av Skolverkets statistik framgår att 84 procent av de elever som avslutade
utbildningen med avgångsbetyg i Vårgårda kommun våren 2014 fick examen.
Motsvarande andel för riket var 90 procent. Vid jämförelser program för
program mellan Vårgårda kommun och riket framgår att av de program som
redovisas i statistiken (program med färre än 10 elever redovisas inte) hade
kommunen en lägre andel elever som uppnådde examen än riket. Av de elever
som påbörjade sin utbildning läsåret 2011/12 var det 68 procent som slutförde
sin utbildning inom tre år, jämfört med 73 procent i riket.
Våren 2014 var den genomsnittliga betygspoängen för elever med
avgångsbetyg (gymnasieexamen eller studiebevis) i Vårgårda kommuns
gymnasieskolor 13,5 (i riket 14,2). På huvuddelen av de program som redovisas
i statistiken framgår att elevernas genomsnittliga betygspoäng var lägre i
Vårgårda kommun än i riket. Vid Vård och omsorgsprogrammet var
betygspoängen emellertid högre än i riket (14,0 jämfört med 13,1 i riket).
Våren 2015 var det enligt gymnasieskolans kvalitetsredovisning 73 procent av
de elever som påbörjat en utbildning på Sundlergymnasiet, den enda
kommunala gymnasieskolan i Vårgårda kommun, som nådde kraven för att få
examen, vilket kan jämföras med år 2014 då det var 78 procent av eleverna som
nådde kraven. Enligt rektorn var det en större andel av eleverna på
högskoleförberedande program som nådde examen. På såväl
naturvetenskapsprogrammet som teknikprogrammet nådde samtliga elever
examen. Det program med störst andel elever som inte nådde examen var
handels- och administrationsprogrammet.
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Trygghet och studiero

Av Skolinspektionens enkätresultat för elever i årskurs 2 i Vårgårda kommun
hösten 2014 (62 av 94 svarade på enkäten) svarade 87 procent av eleverna att
påståendet "Jag har studiero på lektionerna" och 97 procent att påståendet "Jag
känner mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra.
Skolinspektionens enkät till pedagogisk personal i gymnasieskolan saknar
redovisning eftersom andelen svarande var för lågt (24 av 47 svarade) dvs. 51
procent av den pedagogiska personalen.
Gyrnnasiesänkola
För gymnasiesärskolan finns ingen offentlig statistik som visar resultat för
verksamheten. Vårgårda kommun har heller inte någon egen sammanställning
av resultaten.
Vuxenutbildning
Vårgårda kommun redovisar en sammanställning av resultat för kommunens
vuxenutbildning för vårterminen 2014. Av sammanställningen framgår att i
kommunal vuxenutbildningen på grundläggande nivå deltog 91 elever. Samma
år var det 22 elever som gjorde avbrott i sina kurser. I kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå deltog 186 elever varav 26 procent män och
74 procent kvinnor. Enligt kommunens sammanställning var det 30 procent av
kursdeltagarna som gjorde avbrott i sina kurser. Inom utbildning i svenska för
invandrare var 108 elever inskrivna och 24 elever gjorde avbrott i sina kurser.
Under vårterminen 2014 producerades sammanlagt 42 betyg på kurserna A-D.
Enligt Skolverkets statistik för vårterminen 2013 var det i Vårgårda kommun
2,9 procent av den vuxna befolkningen som deltog i kommunal
vuxenutbildning jämfört med 3,4 procent i riket. I kommunal vuxenutbildning
på grundläggande nivå var det 81 procent av kursdeltagarna som slutförde sina
kurser vårterminen 2013, vilket var högre än genomsnittet i riket (63 procent).
Samma år var det 19 procent av kursdeltagarna som gjorde avbrott i sina
kurser, vilket var lägre än genomsnittet för riket (23 procent). Måluppfyllelsen
inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har varierat under
de senaste åren, exempelvis var det 90 procent av kursdeltagarna som slutförde
sina kurser våren 2012 medan det var 81 procent året efter.
I kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå var det 71 procent av
kursdeltagarna som slutförde sina kurser vårterminen 2013 jämfört med 71
procent i riket. Samma år var det 13 procent av kursdeltagarna som gjorde
avbrott i sina kurser, vilket var lägre än genomsnittet för riket (17 procent).
Måluppfyllelsen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har
varierat mellan 71 och 74 procent under de senaste fyra åren.
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Skolverkets officiella statistik för våren 2013 visar också att 64 procent av
eleverna inom utbildning i svenska för invandrare uppnådde kraven för
godkänt i Vårgårda kommun jämfört med 61 procent i riket.

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

6

Beslut
2015-11-06
Dnr 43-2014:8668; 2014:8669; 2014:8670; 2014:8671;
2014:8672; 2014:8673; 2014:8674

Översikt över konstaterade brister
Skolinspektionens ingripanden
Område

Typ av ingripande

Förutsättningar för utbildningen vid
förskola, förskoleklass och grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning
Förutsättningar för utbildningen vid
fritidshem, grundsärskola och
•
asiesärskola
Utveckling av utbildningen vid
förskola, fritidshem, grund- och
gymnasiesärskola samt
vuxenutbildning
Utveckling av utbildningen vid
förskoleklass och grundskola samt
gymnasieskola.

1 -',), e no-b,..7, nde

Senaste datum
för
redovisning
2016-03-01

]gen brist

2016-03-01

Ilk

Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut.
Sammanfattande bedömning

Skolinspektionen bedömer att Vårgårda kommun på olika sätt arbetar för att
uppfylla de nationella målen som finns för den utbildning som bedrivs. Dock
finns brister som behöver åtgärdas vad gäller de förutsättningar huvudmannen
ger verksamhetenm samt hur man följer upp och utvecklar densamma
När det gäller förutsättningar för utbildningen behöver kommunen ha en
planering och struktur för arbetat med modersmålsstöd i förskolan samt
erbjuda studiehandledning på modersmålet för de elever som behöver det i
grund- och gymnasieskolan. Dessutom ska den kommunala vuxenutbildningen
och särskild utbildning för vuxna bedrivas kontinuerligt under året.
Vad beträffar uppföljning och utveckling av utbildningen bedömer
Skolinspektionen att huvudmannen har en struktur för ett systematiskt
kvalitetsarbete med mål- och resultatstyrning där politiskt antagna mål för
grund- och gymnasieskolan dokumenteras, analyseras och
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förbättringsområden presenteras på huvudmannanivå. Ett motsvarande
systematiskt kvalitetsarbete saknas för förskola, fritidshem, grund- och
gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Eftersom sammanställningar,
utvärderingar och analyser sankas för flera verksamheter bedömer
Skolinspektionen att strukturer för kommunikation mellan enhetsnivån och
huvudmannanivå kring uppföljning, resultat och förbättringsåtgärder måste
utvecklas. Den avsaknad av kännedom om verksamheten som det bristfälliga
systematiska kvalitetsarbetet ger upphov till, innebär också att möjligheter att
genomföra nödvändiga åtgärder där de bäst behövs saknas.
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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har vid tillsynen kunnat konstatera brister i huvudmannens
ansvarstagande inom arbetsområdet Förutsättningar för utbildningen för
skolformerna förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt
inom arbetsområdet Utveckling av utbildningen för skolformera förskola,
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning.

Föreläggande

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800)
Vårgårda kommun att senast den 1 mars 2016 vidta åtgärder för att avhjälpa
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen
redovisas för Skolinspektionen.
Förutsättningar för utbildningen vid förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Vårgårda kommun inte uppfyller
författningarnas krav avseende att:
•

Huvudmannen ser till att förskolan medverkar till att barn med
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det
svenska språket och sitt modersmål. ( 8 kap. 10 § skollagen)

Åtgärd

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Vårgårda kommun ska se till att förskolan medverkar till att barn med annat
modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och
sitt modersmål.
Motivering till bedömning av brist

Rättslig reglering
Enligt skollagen ska förskolan medverka till att barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) Mål och riktlinjer 2.2 Utveckling och
lärande anges att förskolan ska stäva efter att varje barn som har ett annat
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modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål s.11. I förarbetena (prop.
2009/10:165, s 351-352) anges att arbetet med att stödja barns språkutveckling i
första hand är en pedagogisk fråga för förskolan. Barn lär i de dagliga
aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. I varje förskola där det finns
barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella
minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens
behov.
Skolinspektionens utredning
I sex av kommunens nio förskolor finns barn med annat modersmål än
svenska. Vid exempelvis en av dessa förskolor finns 14 barn med annat
modersmål än svenska. Förskolans personal säger att de ser kontakten med
familjerna som berikande men säger att det samtidigt blir mer resurskrävande.
I det dagliga arbetet med barnen används bilder och tecken för att stödja
barnen i den dagliga verksamheten dvs, konkret material för att skapa
delaktighet och förståelse för barn med annat modersmål så att de får möjlighet
att känna sig delaktiga i verksamheten. Personalen berättar vidare att den
föräldraenkät som gjordes våren 2015 om förskolans verksamhet i kommunen
endast fanns på svenska, vilket personalen upplevde som diskriminerande. "Vi
hade nästan ingen förälder som svarade. De här frågorna är inte lätta att förstå.
Det blir diskriminering",uttrycker en av de intervjuade förskollärarna.
I samtal med förskolepersonal och förskolechefer uttrycker dessa att alla barn
ska känna att deras ursprung är lika mycket värt. Enligt förskolecheferna fanns
tidigare modersmålsstöd i form av att någon besökte förskolan och pratade
med barnen på deras modersmål. Efter att detta avvecklades lades uppgiften
på specialpedagogerna som kom ut i verksamheten och pratade med
personalen om exempelvis förhållningssätt, om vikten av att föräldrarna
pratade modersmål med sina barn eller gav tips på vilka sagor som kunde
användas för att föräldrarna skulle kunna läsa samma sagor hemma men även
det har fallit bort, uppger förskolecheferna. Enligt förskolecheferna är
modersmålsstöd något som behöver förbättras och de uttrycker vidare att det i
kommunen saknas en gemensam plan för arbetet med modersmålsstöd.
Förskolecheferna säger också att övergripande diskussioner om vad
modersmålsstödet i förskolan innebär och vad som förväntas av personalen
inte har förekommit i kommunen.
Skolinspektionens bedömning

Utredningen visar att kommunen inte i tillräcklig utsträckning medverkar till
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt
modersmål. Kommunen behöver därför ha en planering och struktur för
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arbetet med modersmålsstöd i förskolan och skapa förutsättningar för
personalen att uppfylla skollagens och läroplanens intentioner.
Motivering till föreläggande som ingripande

Vårgårda kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Vårgårda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Vårgårda kommun inte uppfyller
författningarnas krav avseende att:
•

Huvudmannen ser till att det vid grundskolenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (5
kap. 4 § skolförordningen)

Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen.
Bristen kan dock avhjälpas på annat sätt.
Vårgårda kommun ska se till att det vid grundskolenheterna erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.
Motivering till bedömning av brist

Rättslig reglering
Enligt skolförordningen ska en elev i grundskolan få studiehandledning på sitt
modersmål, om eleven behöver det.
Skolinspektionens utredning
Enligt uppgift från kommunen finns 19 språk representerade bland eleverna i
grundskolan. De största språkgrupperna är albanska, kurdiska och somaliska.
Studiehandledning på modersmålet erbjuds i fyra språk såsom somaliska, dan,
persiska och tigrinja. Flera av de rektorer som intervjuats i samband med
tillsynen uppger att alla elever inte får den studiehandledning på modersmålet
som de har behov av. Detta beror bland annat på svårigheter att rekrytera
personer som kan arbeta med studiehandledning. Även kommunens politiker
uttrycker att den studiehandledning som ges inte täcker behovet som finns i
kommunen. De säger att det är svårt att tillgodose dessa behov, eftersom
kompetenser saknas.
Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

11

Beslut
2015-11-06
Dnr 43-2014:8668; 2014:8669; 2014:8670; 2014:8671;
2014:8672; 2014:8673; 2014:8674

Skolinspektionens bedömning
Utredningen visar att inte alla elever vid grundskolenheterna får
studiehandledning på modersmålet på de språk de behöver. Då eleverna inte
ges dessa möjligheter finns det risk att deras förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt begränsas. I arbetet med ökad måluppfyllelse är det viktigt
att även elever med annat modersmål än svenska ges det särskilda stöd de
behöver för att kunna utvecklas så långt som möjlig.
Motivering till föreläggande som ingripande

Vårgårda kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Vårgårda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.
Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Vårgårda kommun inte uppfyller
författningarnas krav avseende att:
•

Huvudmannen ser till att det vid gymnasieskolan erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det. (9
kap. 9 § gymnasieförordningen)

Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen.
Bristen kan dock avhjälpas på annat sätt.
Vårgårda kommun ska se till att det vid gymnasieskolan erbjuds
studiehandledning på modersmålet till de elever som behöver det.
Motivering till bedömning av brist

Rättslig reglering
Enligt gymnasieförordningen ska en elev få studiehandledning på sitt
modersmål, om eleven behöver det.
Skolinspektionens utredning
I intervju med lärare som arbetar på kommunens gymnasieskola,
Sundlergymnasiet, framkommer att studiehandledning på modersmålet finns i
exempelvis tigrinja och dani och kanske i somaliska. Studiehandledning på
grekiska, albanska och kroatiska behövs också men erbjuds inte de elever som
behöver det, enligt lärarna. Enligt lärarna finns elever som behöver
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studiehandledning på modersmålet men inte får det i tillräcklig utsträckning
eller inte alls. En modersmålslärare har exempelvis studiehandledning en
timma i vecka tillsammans med sex elever och uppger att det inte är tillräckligt
utifrån elevernas behov.
Enligt gymnasieskolans tillförordnade rektor är studiehandledning på
modersmålet ett utvecklingsområde i hela kommunen. Rektorn söker efter
lärare i exempelvis somaliska och behöver även lärare i albanska. Enligt
tillförordnade rektorn har alla samma bild av att eleverna inte erbjuds
studiehandledning på modersmålet i tillräcklig omfattning.
Skolinspektionens bedömning
Utredningen visar att alla elever vid gymnasieskolan inte får
studiehandledning på modersmålet på de språk eller i den utsträckning de
behöver. Då eleverna inte ges dessa möjligheter finns det risk att deras
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt begränsas. I arbetet med ökad
måluppfyllelse är det viktigt att även elever med annat modersmål ges det
särskilda stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjlig.
Motivering till föreläggande som ingripande

Vårgårda kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Vårgårda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.

Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Vårgårda kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Huvudmannen ser till att kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna bedrivs kontinuerligt under hela året. (2 kap. 25
§ förordningen om vuxenutbildning)

Åtgärd

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärd behöver vidtas för att avhjälpa
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Vårgårda kommun ska se -till att kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna bedrivs kontinuerligt under hela året.

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

13

Beslut
2015-11-06
Dnr 43-2014:8668; 2014:8669; 2014:8670; 2014:8671;
2014:8672; 2014:8673; 2014:8674
Motivering till bedömning av brist

Rättslig reglering
Enligt förordningen om vuxenutbildning ska kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare bedrivas
kontinuerligt under hela året.
Skolinspektionens utredning
Enligt rektorn för vuxenutbildningen erbjuds utbildning för studerande inom
utbildning i svenska för invandrare kontinuerligt under hela året. Övriga
verksamheter, det vill säga kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna, har enligt rektorn sommaruppehåll i samma omfattning som
grundskolorna och gymnasieskolan.
Skolinspektionens bedömning
Utredningen visar att den kommunala vuxenutbildningen och den särskilda
utbildningen för vuxna inte bedrivs kontinuerligt under hela året. Detta
eftersom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har
sommaruppehåll i samma omfattning som grundskolorna och gymnasieskolan
vilket inte är förenligt med författningarnas krav.
Motivering till föreläggande som ingripande

Vårgårda kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Vårgårda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.

Utveckling av utbildningen vid förskola, fritidshem, grundsärskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning
Bedömning av brist

Skolinspektionen konstaterar att Vårgårda kommun inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

•
•

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella
mål och krav som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §
§ skollagen)
Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och
dokumenterar denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 § § skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmarillen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 § § skollagen)
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•

Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder
och genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4
kap. 3 och 6-7 § § skollagen)

Åtgärder

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa
bristerna. Bristerna kan dock avhjälpas även på annat sätt.
Huvudmannen ska följa upp resultaten av utbildningen i relation till de
nationella målen.
Huvudmannen ska utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen
besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder.
Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade
utvecklingsåtgärderna och se till att dessa genomförs.
Huvudmannen ska se till att uppföljning, beslut om åtgärder och planeringen
för att genomföra dessa dokumenteras.
Motivering till bedömning av brist

Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns
för utbildnigen i skollagen och andra förskrifter (nationella mål) uppfylls. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid uppföljning,
genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
I Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete
för skolväsendet (SKOLFS 2012:98) anges att huvudmannen bör samla in och
sammanställa resultaten för all verksamhet tillsammans med underlag som
visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkar
måluppfyllelsen.
Skolinspektionens utredning
Enligt uppgift från utbildningschefen har ett systematiskt kvalitetsarbete
påbörjats som utgår från de läroplaner som gäller för utbildningsverksamheten
samt kommunens budget och verksamhetsplan och de årshjul som finns
framtagna för olika nivåer i förvaltningen. Arbetet med huvudmannens årshjul
i förhållande till verksamheternas årshjul diskuterades i samtal med central
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förvaltning eftersom det förekommer att rektorer/förskolechefer ännu inte
känner sig bekväma med årshjulens utformning.
I kommunens budget och verksamhetsplan presenteras de politiskt antagna
målen för grundskolan såsom att eleverna ska nå målen vid de nationella
proven i årskurs 3, att elevernas meritvärde i årskurs 6 och 9 ska vara högt, att
elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ska vara god samt att
elever i Vårgårda grundskolor ska vara behöriga till ett högskoleförberedande
program på gymnasieskolan. Politiskt mål för gymnasieskolan är att andelen
elever som påbörjat en utbildning på Sundlergymnasiet och sedan nått
slutbetyg/examen ska vara hög. Resultaten i förhållande -till dessa mål
dokumenteras, analyseras och förbättringsområden presenteras på
huvudmannanivå i kommunens budget och verksamhetsplan. För förskola,
fritidshem, grund- och gym_nasiesärskola samt vuxenutbildning saknas en
motsvarande dokumenterad mål- och resultatstyrning på huvudmannanivå.
Enligt information från utbildningschefen ska en kvalitetsrapport för varje
enhets verksamhet årligen upprättas. Rapporten ska innehålla dokumenterade
uppgifter om hur väl de politiska målen uppfylls, en beskrivning av resurser
och förutsättningar samt en analys och förslag på åtgärder för respektive enhet.
Åtgärderna ska följas upp och leda till utveckling av verksamheten och en
högre måluppfyllelse. Skolinspektionen har i samband med tillsynen tagit del
av exempel på detta dokumenterade kvalitetsarbete från skolenheterna
Sundlergymnasiet och Lena skola. Av skolenheternas dokumentation framgår
att det systematiska kvalitetsarbetet som bygger på analys av hur väl
skolenheterna uppfyller de mål nämnden satt upp liksom resultat och analys
av måluppfyllelsen, frånvarostatistik, resultat av elevenkäter och resultat av
enhetens prioriterade mål från föregående läsår. Både kunskapsresultat och
arbetet med trygghet och studiero, samt utvecklingsåtgärder som genomförts
under föregående läsår har följts upp och analyserats. Nya utvecklingsområden
har ringats in för kommande läsår och planeringen för dessa har
dokumenterats. Inom andra skolformer och verksamheter såsom förskola,
fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning har inte
motsvarande kvalitetsarbete på enhetsnivå redovisats.
Enligt uppgift från utbildningschefen ska enheternas rapporter sammanställas
till verksamhetsrapporter för varje verksamhet och presenteras för
kommunstyrelsen samt utskottet för lärande. Enligt utbildningschefen och
representanter för kommunstyrelsen ska detta arbetssätt innebära en
förankring av de politiskt tagna målen vid upprättandet av enhets- och
verksamhetsplaner. Detta arbeta är emellertid inte klart ännu.
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Skolinspektionens bedömning
Utredningen visar att huvudmannen har en struktur för ett systematiskt
kvalitetsarbete med mål- och resultatstyrning på huvudmannanivå där politiskt
antagna mål för grund- och gymnasieskolan dokumenteras, analyseras och där
förbättringsområden presenteras på huvudmannanivå.
Huvudmannen saknar emellertid ett motsvarande systematiskt kvalitetsarbete
med mål- och resultatstyrning utifrån politiskt antagna mål för förskola,
fritidshem, grund- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. För dessa
verksamheter saknas även kvalitetsrapporter på enhets- och verksamhetsnivå.
Eftersom sammanställningar, utvärderingar och analyser helt saknas för flera
skolformer såväl på verksamhetsnivå och som på enhetsnivå bedömer
Skolinspektionen att även strukturen för kommunikation mellan enheterna och
huvudmannen kring uppföljning, resultat och förbättringsåtgärder måste
utvecklas så att transparens och dialog blir verktyg för arbetet att utveckla varje
verksamhet.
Enligt Skolinspektionens mening kan brister i det systematiska kvalitetsarbetet
leda till att allvarliga brister på centrala områden inte kommer till
huvudmannens kännedom. Denna brist på kunskap innebär att kommunen
inte vet vilka åtgärder som bäst behövs och inte kan genomföra dessa.
Motivering till föreläggande som ingripande

Vårgårda kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Vårgårda kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.
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Bilaga 1: Allmänt om tillsynen
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att
se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en
trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.
Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner,
utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet.
Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman
ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass,
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymrtasiesärskola, vuxenutbildning,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de
skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till.
Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva
tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister
åtgärdas och ge råd och vägledning.
Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning
utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser
som verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in
tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten
lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän
får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för.
Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort
tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten.
Skolinspektionen fattar också beslut för kommunen som huvudman för de
skolformer huvudmannen ansvarar för. Det kan vara ett samlat beslut eller ett
eller flera beslut per skolform. Även enskilda huvudmän med ansvar för fler än
en skolenhet får ett samlat beslut för sina verksamheter. Innan ett beslut
fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter
på de sakuppgifter som Skolinspektionen grundar sina bedömningar på.
I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder
som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens
arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas.
Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens
webbplats www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion.
Skolinspektionen
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Bilaga 2: Fakta om Vårgårda kommun
Vårgårda kommun har cirka 11 000 invånare och är belägen i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun ansvarar för utbildningsväsendet i
kommunen och det är utskottet för lärande som är kommunstyrelsens
beredande organ. Utskottets verksamhetsområde omfattar förskola,
förskoleklass och grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Kommunanställda inom
förvaltningen utför det arbete som förvaltningen är ålagd att göra.
Förvaltningen leds av en utbildningschef. Rektorer och förskolechefer har
utbildningschefen som närmaste chef.
Förskola
I kommunen finns nio förskolor med kommunen som huvudman. Enligt
uppgift från kommunen har 480 barn plats i förskolorna. Ett mindre antal barn
finns inom pedagogisk omsorg. I kommunen finns 3 fristående förskolor. Enligt
uppgift utövar kommunen tillsyr' över de fristående förskolorna. Vårgårda
kommun erbjuder plats i förskola enligt författningarnas krav.

Enligt Skolverkets statistik för år 2014 var andelen barn i åldern 1 till 5 år som
var inskrivna i kommunal förskola 76 procent i Vårgårda kommun jämfört med
83 procent i riket. Antalet inskrivna barn per årsarbetare var 5,7 i Vårgårda
kommun jämfört med 5,3 i riket. Vidare var andelen årsarbetare med
pedagogisk högskoleutbildning 71 procent jämfört med 45 procent i riket.
Enligt uppgifter som Vårgårda kommun lämnat inför Skolinspektionens tillsyn
har kommunen i genomsnitt 18,9 barn per barngrupp och 5,9 barn per
personal.
Förskoleklass och grundskola

I kommunen finns sju skolor som bedriver verksamhet inom förskoleklass och
grundskolans årskurser 1-6. Vid dessa skolor finns även fritidshem. Tre av
skolorna, Friclhemskolan, Kesbergskolan och Vårbergskolan ligger i
centralorten Vårgårda. Återstående fyra skolor ligger i kommundelarna Lena,
Hol, Nårunga och Asklanda. Kommunens grundskola för årskurserna 7-9,
Gullhögskolan, är också belägen i centralorten. Det finns enligt uppgift från
kommunen 138 elever i förskoleklass och 1 116 elever i kommunens
grundskolor.
Enligt Skolverkets statistik för Vårgårda kommun år 2014 var andelen lärare
med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan 94 procent jämfört med 88
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procent i riket. Antal elever per lärare (heltidstjänster) var 12,2 jämfört med 12,0
i riket.
Grundsärskola
Grundsärskola för årskurserna 1-6 finns på Vårbergskolan och för årskurserna
7-9 på Gullhögskolan. Enligt uppgift från kommunen är 12 elever mottagna i
grundsärskolan.
Fritidshem
Enligt uppgift från kommunen är 525 barn inskrivna i fritidshemmen vid
kommunens skolor.
Enligt Skolverkets statistik för år 2014 var andelen barn i åldern sex till nio år
som var inskrivna i fritidshemmet 79 procent i kommunen jämfört med 83
procent i riket. Antalet inskrivna barn per årsarbetare var 23 barn, jämfört med
22 i riket. Vidare var andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 48
procent jämfört med 51 procent i riket.
Gymnasieskola
Kommunens gymnasieutbildning bedrivs vid Sundlergymnasiet som erbjuder
utbildning på elva gymnasieprogram. Enligt uppgift från kommunen har
gymnasieskolan 330 elever. Gymnasieskolan leds av en tillförordnad rektor. På
Sundlergymnasiet erbjuds följande högskoleförberedande program;
ekonomiprogrammet (EK), handels- och administrationsprogrammet (HA),
naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA),
teknikprogrammet (TE) samt introduktionsprogrammet (IM) individuellt
alternativ samt programiru-iktat individuellt val. De yrkesprogram som erbjuds
är barn- och fritidsprogrammet (BF), fordons- och transportprogrammet (FT),
industritekniska programmet (IN), vård- och omsorgsprogrammet (VO) samt
VVS- och fastighetsprogrammet (VF).
Enligt Skolverkets statistik för Vårgårda kommun år 2014 var andelen lärare
med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan 86 procent jämfört med 82
procent i riket. Antal elever per lärare (heltidstjänster) var 9,9 jämfört med 11,4 i
riket.
Gymnasiesärskola
Sundlergymnasiets Gymnasiesärskola erbjuder två program, det nationella
gymnasiesärskoleprogrammet samhälle, natur och språk samt det individuella
programmet. Gymnasiesärskolan leds av en tillförordnad rektor. Enligt uppgift
från kommunen är fem elever mottagna i gymnasiesärskolan.
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Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Vårgårda kommun slogs år 2013 samman med
Herrljunga kommuns vuxenutbildning. Vårgårda kommun blev då huvudman
för vuxenutbildningen i båda kommunerna. I vuxenutbildningens verksamhet
erbjuds kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på
grundläggande och gymnasialnivå och svenska för invandrare. Enligt uppgift
från kommunen deltar 225 studerande i kommunal vuxenutbildning, nio elever
i särskild utbildning för vuxna och 121 elever i svenska för invandrare.
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