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Uppföljning av utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun
Skolverket har i Nordanstigs kommun genomfört utbildningsinspektion av förskoleverksamheten, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen
(53-2005:786). Inspektionen genomfördes under perioden den 6 september till den
6 oktober 2005. Vid inspektionen tog Skolverket ställning till i vad mån verksamheten gav förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att
nå de nationella målen. Inspektionen granskade utbildningens kvalitet och om
kommunen uppfyllde de krav som skolförfattningarna ställer på verksamheten.
Inspektionen fokuserade på sju områden som avsåg att täcka verksamhetens resultat, genomförande och förutsättningar.
Skolverket har i beslut den 12 januari 2006 redovisat dels områden som behövde
utvecklas, förbättringsområden, dels områden där kommunen inte uppfyllde författningarnas krav, kritikområden. En uppföljning har genomförts med anledning
av kritikområden.
Som angavs i beslutet avsåg Skolverket att inom cirka två år även följa upp effekterna av inspektionen i sin helhet. Skolverket har därför i en skrivelse begärt in dokument samt svar på ett antal frågor för att kunna bedöma hur Skolverkets inspektion påverkat kommunens eget kvalitetsarbete och hur kommunen arbetar i riktning mot de nationella målen. Kommunen har inkommit med begärda dokument
och svar.
Sammanfattande bedömning

Skolverket bedömer kommunens redovisning endast mot bakgrund av de förhållanden som framkom vid inspektionen.
Nordanstigs kommun har redovisat åtgärder på rektorsområdesnivå och kommunnivå för att förbättra verksamheten. I det kvalitetsarbete som bedrivs kommer flertalet av de förbättringsområden Skolverket uppmärksammat att följas vidare av
kommunen. Kommunen följer och stödjer verksamheternas kvalitetsarbete.
Skolverket vill uppmärksamma kommunen på att det inte finns något krav på att
det ska finnas en likabehandlingsplan på kommunnivå.
Kommunen har dock ännu inte arbetat fram någon långsiktig övergripande kompetensutvecklingsplan eller utarbetat rutiner för övergångar mellan förskolan och förskoleklass eller förskoleklassen och skolan. Kommunen har heller inte gjort några
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insatser för att öka andelen lärare med pedagogisk utbildning i grund- och gymnasieskolan. Skolverket förutsätter att kommunen genomför detta.
Skolverket avslutar därmed inspektionen i Nordanstigs kommun.
På Skolverkets vägnar

Carl-Gustav Sidenqvist
Enhetschef
Tommy Bucht
Undervisningsråd
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