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Väisyn i Transtrands friskola 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Transtrands Friskola ekonomisk 
förening (769616-8751) under vintern 2017. Transtrands friskola besöktes av 
Skolinspektionen den 10 januari 2017. 

Måluppfyllelse och resultat 
Kunskapsresultat 
Enligt uppgifter från rektorn nådde eleverna i årskurs 3, med enstaka 
undantag, kunskapskraven i matematik, svenska och de samhälls- och 
naturorienterande ämnena under läsåret 2015/16. I årskurs 6 var det endast en 
elev under läsåret. Eleven nådde kunskapskraven i samtliga ämnen. 

Resultat av skolans arbete för trygghet och studiero 
Under läsåret 2016/17 har skolan låtit elever och vårdnadshavare svara på en 
enkät om elevernas trygghet och trivsel. Enligt huvudmannen och rektorn 
framkom det då att vissa incidenter inträffat bland eleverna i årskurserna 3-6 
vilket ledde till att skolan vidtog åtgärder. I övrigt visade resultaten, enligt 
huvudmannen och rektorn, att eleverna trivdes och var trygga verksamheten. 
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Översikt över konstaterade brister i verksamheten 

Skolinspektionens ingripanden 

Område Typ av ingripande Senaste datum för 
redovisning 

1. Undervisning och lärande ö 	_ 	,L,e,  c., 	1,1, 
, 

2017-08-24 

2. Trygghet, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling 

Ingen brist konstaterad 

• 
3. Styrning och utveckling av 
verksamheten 

i 	4 2017-08-24 

4. Förutsättningar för 
utbildningen vid skolenheterna 

-  .  gancle 2017-08-24 

5. Utveckling av utbildningen vid 
skolenheterna 

. gand e 	 , 2017-08-24 

Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. 

Sammanfattande bedömning 

Skolinspektionens tillsyn visar att utbildningen vid Transtrands friskola lever 
upp till författningarnas krav inom vissa områden men att rektorn och 
huvudmannen behöver vidta åtgärder inom andra områden. Av skollagen 
framgår att elever ska ha tillgång till elevhälsa och att tillgången ska vara så 
pass omfattande och regelbunden att elevhälsan ges möjlighet att främst arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Dock visar Skolinspektionens tillsyn att 
eleverna får viss tillgång till skolsköterska och skolläkare men att tillgång till 
kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens saknas helt 
och har gjort så under en längre tid. Huvudmannen måste därför vidta 
åtgärder så att eleverna får tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser. 

En förutsättning för att elever ska kunna utöva inflytande över undervisningen 
är att lärare medvetandegör dem om vilka mål som de och lärarna ska sträva 
mot. Tillsynen visar dock att lärarna inte gör detta i tillräcklig utsträckning och 
att de följaktligen inte heller i tillräcklig utsträckning ger eleverna ett reellt 
inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 
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Vidare visar tillsynen att rektorn inte bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 
för att utveckla skolan och att inte heller huvudmannen bedriver ett 
motsvarande arbete för att ge skolenheten förutsättningar att utvecklas. 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 
Transtrands Friskola ekonomisk förening att senast den 24 augusti 2017 vidta 
åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast 
samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen. 

Undervisning och !ärende 

Skolan ska se till att den ordinarie undervisningen utgår från och genomförs på ett sådant sätt 
att den främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. I detta 
ingår att läraren ger eleverna ett aktivt lärarstöd genom att exempelvis genomföra strukturerade 
lektioner, genomföra undervisningen utifrån tydliga mål och syften och ge eleverna tydliga 
beskrivningar och förklaringar. Vidare anpassar läraren undervisningen efter elevernas olika 
förkunskaper och intressen, och ger eleverna såväl stöd som stimulans och utmaningar. I detta 
arbete kan samråd med elevhälsan underlätta. Genom bland annat en varierad, stimulerande och 
utmanande undervisning, och genom konstruktiv återkoppling, stärker läraren elevernas vilja 
att lära. För att kunna individan passa undervisningen och ge eleverna inflytande över denna är 
det centralt att läraren skaffar sig kunskap om elevernas olika behov och förutsättningar, liksom 
låter eleverna vara delaktiga i planeringen av undervisningen. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Transtrands Friskola ekonomisk förening inte 
uppfyller författningskraven avseende att: 

• Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll. (Lgr 11, 2 Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Lärarna ska se till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att eleverna inte ges ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningen innehåll. Lärare uppger i 
intervjuer att det främst är de själva som planerar undervisningen, bara enstaka 
av dem uppger att de försöker ge eleverna inflytande. Även elever delar denna 
bild genom att berätta att det oftast är lärarna som bestämmer över 
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undervisningens innehåll och de kan bara ge några få exempel på tillfällen då 
de får vara med och påverka. Det framgår vidare av tillsynen att lärarna varken 
medvetandegör eleverna om vilka mål som gäller för utbildningen eller vilka 
kunskaper och förmågor som ska utvecklas när det centrala innehållet 
behandlas i respektive ämne. Detta innebär enligt Skolinspektionens 
bedömning att eleverna inte kan anses ges ett reellt inflytande över 
utbildningen eftersom det förutsätter att eleverna medvetandegörs om dessa 
mål. Skolans arbete inom detta bedömningsområde strider därmed mot 
författningarnas krav. 

Enligt läroplanen ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktig omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över 
utbildningen. Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt 
ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Vidare ska läraren svara för 
att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll. Läraren ska se till att inflytandet ökar med stigande 
ålder och mognad, verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande 
över och utrymme i undervisningen och tillsammans med eleverna planera och 
utvärdera undervisningen. 

Eleverna berättar under intervjuer att deras lärare inte pratar med dem om 
vilka mål som finns i de olika ämnena och inte heller frågar dem hur de vill 
arbeta på lektionerna. Eleverna ger enstaka exempel på tillfällen då de fått vara 
med och bestämma hur de skulle arbeta under lektionen. Det har då handlat 
om att de fått välja mellan två aktiviteter. Vid de allra flesta tillfällen är det 
dock, enligt eleverna, lärarna som bestämmer på vilket sätt de ska arbeta under 
lektionerna. 

Under intervju med lärarna framkommer att en av dem brukar samråda med 
eleverna om hur och när de ska ha läxa. En annan av lärarna uppger sig vid 
planering av undervisningen försöker ta viss hänsyn till elevernas synpunkter. 
Övriga lärare konstaterar emellertid att eleverna inte är med och planerar vad 
som ska göras i undervisningen och hur det ska göras. "Vi bestämmer nog lite 
för mycket" säger en av dem. 

I intervjun med rektorn har Skolinspektionen frågat henne om hon gör 
lektionsbesök för att bland annat informera sig om huruvida lärarna 
medvetandegör eleverna om målen och ser till att de får ett reellt inflytande 
över undervisningen. Rektorn har då svarat att hon gör klassrumsbesök minst 
en gång i månaden. Under dessa besök har hon märkt att lärarna inte går 
igenom målen för lektionerna med eleverna. Hon säger att hon upplever att det 
är en kamp att få lärare att låta eleverna delta i planeringen. Vidare berättar 
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hon att hon, mot bakgrund av vad hon sett under lektionsbesöken, bedömer att 
inflytande över undervisningen för eleverna i årskurserna F-4 är begränsat men 
att eleverna i årskurserna 5 och 6 nog har ett lite större inflytande. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Transtrands friskola ekonomisk förenings verksamhet uppfyller inte de krav 
som följer av gällande föreskrifter. Transtrands friskola ekonomisk förening 
föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristen. 

Styrning och utveckling av verksamheten 

Rektor ska, genom ett aktivt ledarskap, styra och utveckla verksamheten vid skolan så att alla 
elever ges en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Därför ska rektor, 
tillsammans med elever och personal, ha ett långsiktigt arbete för att nå detta syfte. Arbetet sker 
genom att utifrån en analys av nuläget identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och med 
grund i denna analys sedan vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Detta innebär exempelvis 
att personalen ges kompetensutveckling som motsvarar de behov som framkommit genom analys 
av verksamhetens förbättringsområden. Det innebär också att rektor fördelar verksamhetens 
resurser på ett sätt som svarar mot elevernas behov, så att alla elever ges förutsättningar att nå 
målen för utbildningen. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Transtrands Friskola ekonomisk förening inte 
uppfyller författningskraven avseende att: 

• Rektorn följer upp skolenhetens resultat samt trygghet och studiero. 
Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och 
dokumenteras. (1 kap. 4 §, 4 kap. 4-6 g och 5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11,2 
Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de 
beslutade åtgärderna. (4 kap. 4-7 g skollagen; Lgr 11,2. Övergripande 
mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

• Rektorn planerar för genomförandet av utvecldingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 4-7 
§§ skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns 
ansvar) 

• Personalen vid skolenheten ges möjlighet till den kompetensu.tveckling 
som krävs, för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. (2 
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kap. 34 § skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 
Rektorns ansvar) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Rektorn ska tillsammans med personalen följa upp skolenhetens 
kunskapsresultat i relation till de nationella målen. Uppföljningen ska 
dokumenteras. 

— Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen ska rektorn 
besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera de 
beslutade åtgärderna. 

— Rektorn ska planera för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomföra dessa. Planeringen och åtgärderna ska dokumenteras. 

— Personalen vid skolenheten ska ges möjlighet till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra 
sina uppgifter. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att det vid Transtrands friskola inte bedrivs ett 
systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra elevernas kunskapsresultat. Skolan 
följer förvisso upp resultatet av arbetet med att skapa trygghet och studiero 
samt vidtar åtgärder för att åtgärda identifierade problem. Rektorn och lärarna 
sammanställer och analyserar dock inte kunskapsresultaten på skolenhetsnivå. 
De åtgärder som rektorn beslutat om, såsom exempelvis mindre grupper och 
mer fysisk aktivitet, kan enligt vad som framkommer i intervjuer inte härledas 
till någon analys som utgår från en uppföljning av kunskapsresultat utan synes 
ha beslutats utan sådan koppling. Följaktligen har rektorn inte heller fattat 
beslut om nödvändiga utvecklingsåtgärder utifrån en analys av 
kunskapsresultaten. Av detta följer att rektorn inte heller planerat för 
genomförandet av utvecklingsinsatser. Dessutom saknar skolan 
dokumentation över skolenhetens samlade kunskapsresultat samt 
dokumentation av vilka åtgärder som beslutats om och planerats för utifrån en 
eventuell analys av resultaten. Därmed lever skolans kvalitetsarbete inte upp 
till författningarnas krav. 

Skolinspektionen bedömer också att personalen vid skolenheten inte ges 
möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 
kunna utföra sina uppgifter eftersom de varit utan sådan under flera år. Detta 
framgår av intervjuer med både rektor, lärare och representant för 
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huvudmannen. De enda kompetensutvecklande insatser som genomförts har 
enligt huvudmannen varit en möjlighet för lärarna att delta i "Matematiklyftet". 
Därutöver har lärarna inte getts någon annan kompetensutveclding vilket 
strider mot författningarnas krav. 

Av skollagen framgår att inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska 
vara att de mål för utbildningen som finns i skollagen och andra föreskrifter 
(nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och 
elever. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. Enligt läroplanen har rektorn som pedagogisk 
ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan ansvar för att 
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar 
för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat. Vidare 
framgår av skollagen att huvudmannen ska se till att personalen vid 
skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Huvudmannen ska se 
till att förskolelärare, lärare och annan personal vid skolenheterna har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 

Lärarna berättar under intervju att de följer upp hur det går för eleverna i deras 
egna undervisningsgrupper men att de inte har suttit ner tillsammans och 
diskuterat och analyserat skolans samlade resultat. Rektorn uppger under 
intervju att lärarna delger henne en dokumentation av elevernas resultat på 
individnivå men att hon inte sammanställer den dokumentationen. Eftersom 
hon endast är på skolan en dag i veckan räcker helt enkelt inte tiden till för 
sådana sysslor säger hon. Vidare berättar hon att lärarna har diskuterat 
resultaten på de nationella proven men att hennes tid inte heller har räckt till 
för att vara delaktig i dessa diskussioner eller i att sammanställa och analysera 
provresultaten. 

Rektorn har inför Skolinspektionens tillsynsbesök skriftligen redovisat att 
skolan har satsat på mindre undervisningsgrupper och fysisk aktivitet för 
eleverna för att utveckla verksamheten. Lärarna och rektorn uppger i intervjuer 
att de inte kan peka på något i en eventuell analys av elevernas 
kunskapsresultat som motiverar att just dessa insatser ska prioriteras. Däremot 
har dessa åtgärder vidtagits som en följd av ett konstaterat behov av att 
förbättra resultatet av arbetet för trygghet och studiero. 

Inför tillsynen har Skolinspektionen begärt att huvudmannen skickar in 
dokumentation som beskriver huvudmannens respektive skolenhetens 
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systematiska kvalitetsarbete. Huvudmannen har skickat in ett gemensamt 
dokument som innehåller en mycket översiktlig och kortfattad planering av 
vad som ska göras vid vilken tidpunkt under läsåret. Dokumentationen 
innehåller ingen sammanställning och analys av elevernas kunskapsresultat.. 
Den innehåller inte heller någon redogörelse för vilka åtgärder som eventuellt 
ska vidtas för att utveckla verksamheten utifrån en analys av 
kunskapsresultaten. 

När det gäller skolans arbete för att skapa trygghet och studiero berättar lärare 
och rektorn under intervjuer att de årligen låter elever och föräldrar besvara 
enkäter som tar upp sådana frågor. Rektorn säger att hon och lärarna därefter 
sammanställer resultatet och redovisar det i skolans likabehandlingsplan 
(vilken även utgör en plan mot kränkande behandling). Vid granskning av 
planen får Skolinspektionen detta bekräftat då den innehåller en redogörelse 
för resultatet av årets utvärdering och även en redogörelse för resultaten av 
tidigare års utvärderingar. Vidare berättar lärarna att de följt upp att ovan 
nämnda satsning på fysisk aktivitet under morgonen haft en positiv effekt då 
det blivit mycket lugnare under rasterna och då de märker att eleverna inte blir 
lika trötta under skoldagen. 

Skolinspektionen har inför besöket vid skolan bett rektorn att redogöra för 
vilken kompetensutveckling lärarna fått. Rektorn har då svarat att detta inte 
prioriterats. Under intervjun med lärarna säger de att de inte får någon 
kompetensutveckling och inte fått det på flera år. De berättar att skolan har 
ansökt om pengar från Skolverket för "Aktiv skola" men att denna satsning 
inte utgår från de behov de ser i undervisningen. Ordföranden för 
huvudmannens styrelse bekräftar under intervju att lärarna inte fått någon 
kompetensutveckling under de senaste tre åren. Dock uppger han även att 
lärarna vid Transtrands friskola får följa med lärarna vid de kommunala 
skolorna när de deltar i "Matematiklyftet" som är en fortbildningsinsats från 
Skolverket. Men det framkommer under intervju att denna insats inte utgår 
från eventuella behov av kompetensutveckling som identifierats i en analys av 
skolans resultat. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Transtrands friskola ekonomisk förenings verksamhet uppfyller inte de krav 
som följer av gällande föreskrifter. Transtrands friskola ekonomisk förening 
föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristerna. 
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Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen ser till att 
de förutsättningar för att bedriva en utbildning av hög kvalitet (i form av till exempel en stabil 
elevprognos och budget) som denne hade vid godkännandet som huvudman fortfarande gäller. I 
arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att de 
rektorer som är anställda att leda verksamheten har den behörighet och kompetens 
skolförfattningarna kräver. I arbetet ingår också att förse skolenheterna med nödvändiga 
materiella och personalmässiga resurser, så att målen för utbildningen kan nås. Dessa resurser 
måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så att skolenheterna kan använda dem för det 
syfte de är avsedda för. Den enskilda huvudmannen har också ett fungerande system för att ta 
emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och 
åtgärdas vid behov. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Transtrands Friskola ekonomisk förening inte 
uppfyller författningskraven avseende att: 

• Huvudmarmen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till 
elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan 
användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja 
elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen; Lgr 11, 2 
Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Huvudmannen ska se till att det finns tillgång till elevhälsa för eleverna i 
förskoleklassen och grundskolan så att den kan användas främst 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utbildning mot 
målen. Förutom skolläkare och skolsköterska ska det finnas tillgång till 
kurator, psykolog och personal med sådan kompetens att elevernas 
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionens bedömer att huvudmannen för Transtrands friskola inte ser 
till att eleverna får tillgång till elevhälsa i sådan omfattning att den med 
regelbundenhet främst kan användas för förebyggande och hälsofrämjande 
insatser. Bedömningen örs mot bakgrund av att skolan helt saknar tillgång till 
kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens. När 
elevhälsan inte innefattar dessa kompetenser kan den varken arbeta som en 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg 



Beshnl 

2017-02-10 
12(18) 

Dnr 44 - 2016:5137 

samlad resurs med att analysera vilka behov av förebyggande och 
hälsofrämjande insatser som skolan har behov. Den kan därmed inte heller 
vara delaktig i genomförandet av sådana insatser och på så sätt stödja eleverna 
mot utbildningens mål. Detta strider mot författningarnas krav. 

Av skollagen krav framgår att det för eleverna i grundskolan ska finnas 
elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För 
medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång 
till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. I förarbetena anges att elevhälsans fokus inte ska vara 
hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och 
hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv (prop. 2009/10:165 s. 277). 

Den nuvarande rektorn vid Transtrands friskola har varit rektor för skolan 
sedan år 2010. Hon berättar under intervju att skolan varken haft tillgång till 
kurator eller psykolog under hennes tid som rektor. Hon berättar vidare att 
skolan hade en specialpedagog under läsåret 2011/12 men att det därefter inte 
heller funnits någon person som fyllt funktionen som specialpedagog. När det 
gäller tillgång till medicinsk kompetens så uppger rektorn att skolan köper in 
den tjänsten från den lokala vårdcentralen, vilket hittills inneburit att en 
sjuksköterska kommit till skolan en timme per månad. Vid dessa tillfällen har 
sjuksköterskan, enligt rektorn, genomfört de hälsokontroller som är 
lagstadgade. Rektorn berättar att skolan också har tillgång till skolläkare, men 
att denna tillgång sträcker sig till ett läkarbesök för eleverna i förskoleklassen. 

I intervju med ordföranden för huvudmannens styrelse uppger även han att 
skolan saknar tillgång till kurator, psykolog och personal med 
specialpedagogisk kompetens och att det har varit så under ett antal år. 
Avseende tillgången till medicinsk kompetens bekräftar han rektorns utsaga 
om att insatser från sjuksköterska och läkare köps in. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Transtrands friskola ekonomisk förenings verksamhet uppfyller inte de krav 
som följer av gällande föreskrifter. Transtrands friskola ekonomisk förening 
föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristen. 
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Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra 
utbildningen i inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta 
arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna 
nulägesbild ska bland annat innefatta resultat som knyter till det syfte som utbildningen har 
enligt nationella styrdokumenten. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar 
som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. 
Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och 
förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit 
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv 
samlat in (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om 
kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens 
kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare, övrig personal och 
elever genomför vid skolenheterna. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Transtrands Friskola ekonomisk förening inte 
uppfyller författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar 
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmarmen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

- Huvudmannen ska följa upp kunskapsresultaten inom utbildningen. 
Uppföljningen ska dokumenteras. Inriktningen för huvudmannens 
kvalitetsarbete ska vara att de nationella mål och krav som anges i 
styrdokumenten uppfylls. 

- Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen ska 
huvudmannen besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och 
dokumentera de beslutade åtgärderna. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att huvudmannen för Transtrands friskola inte 
bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten. 
Huvudmannen följer visserligen upp resultatet av skolans arbete för att skapa 
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trygghet och studiero bland eleverna och arbetet med att motverka att de blir 
utsatta för kränkande behandling. Huvudmannen följer emellertid inte upp 
skolenhetens samlade kunskapsresultat. Därmed fattar huvudmannen inte 
heller beslut om nödvändiga åtgärder för att utveckla utbildningen utifrån en 
analys av det som framkommit i uppföljningen. Även om huvudmannen 
vidtagit generella åtgärder för att utveckla verksamheten, såsom mindre 
klasser, saknar dessa grund i en analys av kunskapsresultaten. Därmed lever 
huvudmannens arbete inom detta område inte upp till skollagens krav. 

Enligt skollagen ska huvudmannen ansvara för att det på huvudmannanivå 
bedrivs ett kvalitetsarbete som består i att systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och 
andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Skollagen anger också att det 
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det genom uppföljning, 
klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten 
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

. Under intervjuer med rektorn och ordföranden för huvudmannens styrelse 
framkommer att det inte finns någon sammanställning av skolans samlade 
kunskapsresultat även om det finns elevinformation på individnivå att tillgå 
för huvudmannen. Det saknas därmed även en analys av dessa. Vidare 
framkommer att huvudmannen varken efterfrågat en sammanställning eller 
analys av dessa kunskapsresultat och eventuella analyser. 

Inför tillsynsbesöket har huvudmannen ombetts att svara på Skolinspektionens 
skriftliga frågor om vilka särskilda satsningar som huvudmannen gjort för att 
förbättra måluppfyllelsen. Då har huvudmannen uppgett att skolan nu har 
mindre klasser och högre lärartäthet samt att två elevassistenter anställts. 

Inför tillsynen har Skolinspektionen begärt att huvudmannen skickar in 
dokumentation som beskriver huvudmannens respektive skolenhetens 
systematiska kvalitetsarbete. Huvudmannen har skickat in ett gemensamt 
dokument som innehåller en mycket översiktlig och kortfattad planering av 
vad som ska göras vid vilken tidpunkt under läsåret. Den innehåller inga 
beskrivningar av vad huvudmannen ska vidta för åtgärder för att utveckla 
verksamheten eller andra insatser som huvudmannen ska vara involverad i. 

Ordföranden för huvudmannens styrelse uppger under intervjun att 
huvudmannen fått ta del av resultaten från den enkät med frågor rörande 
trygghet och trivsel som skolans elever och föräldrar besvarat. 

Motivering till föreläggande som ingripande 
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Transtrands friskola ekonomisk förenings verksamhet uppfyller inte de krav 
som följer av gällande föreskrifter. Transtrands friskola ekonomisk förening 
föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristen. 

Övriga arbetsområden 

Bedömning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller 
författningarnas krav avseende följande: 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolan ska, i det dagliga arbetet, arbeta för att elevernas lärmiljö ska präglas av trygghet och 
studiero och är fri från kränkande behandling. Skolan ska se till att eleverna kan bedriva sina 
studier i en lugn miljö där de exempelvis inte störs, hotas eller känner sig otrygga av andra 
elever. Denna miljö bör inte begränsas till enbart lektionssalar, utan även gälla övriga 
studieutrymmen på skolan som exempelvis skolbibliotek, grupprum. Vidare ska skolan 
genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever vid skolan. 
Om en enskild elev upplever sig kränkt ska omständigheterna utredas, och i förekommande fall 
åtgärdas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
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På Skolinspektionens vägnar 

Hans Larson 
Enhetschef 

Daniel Talje 
Föredragande/Utredare 

Bilagor 
Bilaga 1: Allmänt om tillsynen 

Bilaga 2: Fakta om Transtrands friskola 
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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 gy-mnasiesärskola, 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 enskilda beslut avseende huvudmannens 
ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett 
beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna 
synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion 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. 
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Bilaga 2: Fakta om Transtrands friskola 
Transtrands friskola ligger i samhället Likenäs i Torsby kommun. Skolan leds 
av en rektor och har 31 elever i förskoleklass och årskurserna 1-6. Huvudman 
för skolan är Transtrands friskola ekonomisk förening med 
organisationsnummer 769616-8751. Genom beslut den 20 december 2006 (dnr 
43-2006:1015) godkände Skolverket Transtrands friskola som en fristående 
grundskola för årskurserna 1-6 samt förskoleklass. Verksamheten startade 
läsåret 2007/08. Dessförinnan bedrevs skolan i kommunal regi. 
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