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Rektorn vid Ilsbo skola
Kyrkvägen 2
820 71 Ilsbo

Tillsyn i Ilsbo skola
Förskoleklass
Grundskola 1-5

Helhetsbedömning
Skolinspektionens tillsyn fokuserar på sådana faktorer som har betydelse för en god
lärandemiljö och för elevernas möjligheter att uppnå kunskapsmålen. En bedömning
har gjorts av i vilken utsträckning skolan, vid det aktuella granskningstillfället, avviker
från de krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena. Granskningen kan dock
inte ge en heltäckande bild av tillståndet i skolan.
På Ilsbo skola finns elever med annat modersmål än svenska. Av rektorn och skolans
personal bedöms eleverna vara i behov av studiehandledning på modersmålet. Trots
detta får eleverna inte tillgång till studiehandledning på modersmålet, vilket Skolinspektionen ser allvarligt på. Eleverna får inte heller tillgång till undervisning enligt
kursplan i svenska som andra språk samt modersmålsundervisning.
Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete. Skolans nuvarande plan mot kränkande behandling som Skolinspektionen tagit del av uppfyller dock inte fullt ut författningarnas krav, den är bland annat inte förankrad hos eleverna. Eleverna har inte heller
varit med vid kartläggningen och analysen av trygghet och studiero på skolan. Rektorn
uppger vid intervju att hon är medveten om bristerna. Under våren 2010 har nu skolan
enligt rektorn påbörjat ett utvecklingsarbete avseende likabehandlingsplanen med målet att de brister som finns ska åtgärdas.
Ilsbo skola utmärker sig för sina goda kunskapsresultat, och mot bakgrund av den statistik som Skolinspektionen tagit del av samt de resultat som skolan påvisar bedömer
Skolinspektionen att alla elever ges möjligheten att nå lägst målen att uppnå i samtliga
ämnen.
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Skolinspektionens beslut:
Skolinspektionen har under tillsynen av Ilsbo skola identifierat följande brister.
-

Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som
uppfyller författningarnas krav. (14 a kap. 8 § skollagen, 2 § förordningen om
barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och
kränkande behandling).

-

Rektorn säkerställer inte att eleverna erbjuds modersmålsundersundervisning i
enlighet med författningarnas krav. (2 kap. 9-10 samt 18 §§ grundskoleförordningen).

-

Rektorn säkerställer inte att eleverna erbjuds undervisning i svenska som andraspråk i enlighet med författningarnas krav. (2 kap. 15-16 §§ grundskoleförordningen).

-

Rektorn säkerställer inte att studiehandledning på modersmålet ges till de elever som har behov av det (5 kap. 2 § grundskoleförordningen).

Kommunen och rektorn har ansvar för att åtgärder vidtas för att åtgärda ovanstående
brister. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast tre månader från den dag
beslutet för Nordanstigs kommun meddelas. Skolinspektionen kommer då att följa upp
beslutet. Skolinspektionen förutsätter dock att rektorn och Nordanstigs kommun snarast vidtar åtgärder för att rätta till bristerna.
På Skolinspektionens vägnar

Ann-Christin Hartman
Enhetschef

Anousheh Abuhamzeh
Utredare

Bilagor:
Bilaga 1

Allmänt om tillsynen och beskrivning av skolan

Bilaga 2

Bedömningar för Ilsbo skola
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Allmänt om tillsynen
Skolinspektionen genomför tillsyn i Nordanstigs kommun under hösten 2010. Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolor i kommunen. Skolinspektionen besökte Ilsbo skola den 28 oktober 2010.
Varje skola får efter besöket ett beslut där bedömningar som rör den granskade skolan
redovisas. Skolbeslutet kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga
inspektörerna.
Ilsbo skola granskades vid det här inspektionstillfället med en tillsynsmodell som innebär att granskningsfokus i huvudsak är riktat mot skolans ledningsfunktion och de
rutiner som skolan ska ha för att säkerställa att eleverna har tillgång till en utbildning i
enlighet med nationella krav.
Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: måluppfyllelse och resultat, pedagogisk
ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs rätt. Bedömningarna av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen,
läroplaner och övriga författningar som rör skolväsendet.
Den nya skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2010, men 1985 års skollag ska fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli 2011. Det innebär att 1985 års skollag är utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning fram tills dess.
Underlaget för Skolinspektionens bedömning är dokument från kommunen och Ilsbo
skola samt den information som samlats in under tillsynsbesöket. Ansvarig rektor
intervjuades och inspektörerna hade även möjlighet att samtala med Ilsbo skolas arbetslagsledare. Även annan information om kommunen och skolan från Skolverkets
nationella uppföljningssystem, eller som finns publicerad på annat sätt, har använts.
När tillsynen har genomförts i hela kommunen sammanställs iakttagelser och bedömningar som rör huvudmannens ansvar för utbildningsverksamheten i ett kommunbeslut. Skolbesluten från samtliga skolor i kommunen fogas då till det beslutet som bilagor. Skolinspektionen kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtagits i anledning av
påtalade brister efter att kommunbeslutet meddelades.
Ytterligare information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens
webbplats (www.skolinspektionen.se/Tillsyn).
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Beskrivning av Ilsbo skola

Tabell 1. Antal elever på Ilsbo skola
Ilsbo skola

Antal elever

Förskoleklass

12

Grundskola

60

Källa: Skolans uppgifter, oktober 2010

Ilsbo skola ligger i samhället Ilsbo i Nordanstigs kommun. Skolan består av förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem. Skolan har ett arbetslag bestående av skolans fyra
lärare, varav en arbetslagsledare, samt en specialpedagog som arbetar 50 procent.
Sedan augusti 2010 har Ilsbo skola en tillförordnad rektor som även är tillförordnad
rektor för Lönnbergsskolan i Bergsjö samt verksamhetschef för grundskolan i kommunen.
Tillsynen innefattar förskoleklassen och grundskolan. Kommunens ansvarstagande för
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg beskrivs i en separat rapport.
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Bedömningar och motiveringar
Huvudområde: Skolans lärandemiljö
Bedömningsområde: Trygghet och studiero
Bedömning:
Rektorn ser inte till att skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling dokumenteras i en plan mot kränkande behandling som uppfyller författningarnas krav.
Författningsstöd:
14 a kap. 8 § skollagen
2 § förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Motivering:
Skolinspektionen har tagit del av Ilsbo skolas plan mot kränkande behandling, benämnd likabehandlingsplan. Planen togs fram med utgångspunkt i en elevenkät som
gjordes våren 2010. Vid intervju med rektorn framkommer att arbetet med att revidera
planen fortgår och att eleverna under höstterminen kommer att vara delaktiga i en
kartläggning av platser på skolområdet som de anser vara otrygga. Tillsynen visar
dock att eleverna inte medverkat vid framtagandet av den aktuella planen, och den är
inte heller förankrad hos eleverna.

Huvudområde: Enskild elevs rätt
Bedömningsområde: Undervisningstid och val
Bedömning:
Rektorn säkerställer inte att eleverna erbjuds modersmålsundersundervisning i enlighet med författningarnas krav.
Författningsstöd:
2 kap. 9-10 samt 18 §§ grundskoleförordningen
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Motivering:
På Ilsbo skola finns elever med annat modersmål än svenska. Trots detta erbjuder inte
skolan dessa elever någon modersmålsundervisning. Rektorn uppger att det finns en
strävan efter att anställa behöriga modersmålslärare och att det arbetet fortgår.

Bedömning:
Rektorn säkerställer inte att eleverna erbjuds undervisning i svenska som andraspråk i
enlighet med författningarnas krav.
Författningsstöd:
2 kap. 15-16 §§ grundskoleförordningen
Motivering:
Det finns elever på Ilsbo skola som bedöms vara i behov av undervisning enligt kursplan i svenska som andraspråk men som inte får detta. Rektorn uppger vid intervju att
detta är ett utvecklingsområde för skolan och att det för närvarande inte finns någon
lärare med ämneskompetens i svenska som andraspråk. Skolinspektionen vill betona
att skolan har en skyldighet att anordna undervisning i svenska som andraspråk för
elever som har annat modersmål än svenska och som är i behov av detta.

Bedömningsområde: Särskilt stöd
Bedömning:
Rektorn säkerställer inte att studiehandledning på modersmålet ges till de elever som
har behov av det
Författningsstöd:
5 kap. 2 § grundskoleförordningen
Motivering:
På Ilsbo skola finns elever som enligt rektorn och lärarna har behov av studiehandledning på sitt modersmål för att kunna uppnå målen för utbildningen. Trots detta anordnar skolan ingen studiehandledning på modersmålet, vilket Skolinspektionen ser allvarligt på.
Eftersom studiehandledning på modersmålet är en form av särskilt stöd är det rektorns
skyldighet att se till att detta ges till de elever som behöver det.

