Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS/2020:1079

1(2)

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och
föreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem, som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har
till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I
tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som
bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust
kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna Svanens förskola i
Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 4 oktober genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Montessoriförskola. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera
att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning
och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att
granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23
Beslutet skickas till
Orust Montessoriförskola

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef

Datum

Diarienummer

2021-11-23

KS/2020:1079

2(2)

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Tillsynsprotokoll förskola med enskild huvudman

Huvudman som tillsynen avser
Datum för tillsyn

Huvudman

Förskola

2021-10-04

Orust Montessoriförskola

Orust Montessoriförskola

Kontaktperson (för- och efternamn)

Befattning

Telefonnr

E-postadress

Elenor Vennström

Rektor

0304-319 05

jl@orustmontessori.se

Medverkande vid granskning av dokumentation
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-K, rektor för barnomsorg på obekväm arbetstid/Öppna
förskolan

Medverkande vid tillsynsbesök

Medverkande politiker under dialog med personalrepresentanter

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Katarina Levenby, sektorchef

Veronica Almroth, ordförande utskottet för lärande

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Elisabeth Rohlén-K, rektor för barnomsorg på obekväm arbetstid/Öppna

Martin Reteike, vice ordförande utskottet för lärande

förskolan
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

För- och efternamn, befattning

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.0

Förutsättningar för utbildning i förskolan

1.1

Förskola erbjuds i den omfattning som krävs

Skollagen 8:3-7, 18-

Ja

19
1.2

Barngruppen har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en
god miljö

Skollagen 8:8

Ja

Kommentar

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
1.3

Barnens arbetsmiljö och lokalernas

Skollagen 8:8

ändamålsenlighet och utrustning

☒Storlek och standard

Ja

på lokaler, ev. bifogade
ritningar
☒Tillgång till utrustning
och inventarier
☒Brandskydd och
säkerhet
☒Utemiljö

Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

1.4

Förskolan medverkar till att barn med annat

Skollagen 8:10

Ja

modersmål än svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska språket och sitt
modersmål
2.0

Organisation, styrning och ledning

2.1

Beskrivning av enhetens organisation, styrning

☒Antal barn, antal

och ledning

anställda,

Ja

sysselsättnings-grad,
anställningsform,
personaltäthet,
organisation, ledning
2.2

Huvudmannen ser till att anställda
förskolechefer som leder och samordnar
verksamheterna i förskolan har pedagogisk

Skollagen 2:11

Ja

Kommentar

2021-10-04
insikt genom utbildning och erfarenhet
2.3

2.4

Dnr KS/2020:1079 -

600

Huvudmannen ser till att förskollärare i

Skollagen 2:13-14,

☒Andel behörig

förskolan har legitimation och är behöriga för

17-18

personal med

den undervisning de bedriver, om de inte

Införandelagen 33

föreskriven pedagogisk

omfattas av undantagen från dessa krav

§

högskoleutbildning

Huvudmannen ser till att personalen i

Skollagen 2:34

☒Kompetensutvecklings

förskolan ges möjligheter till den

-plan för personal

kompetensutveckling som krävs, för att de

Lpfö 98 2. Mål och

☒Antal planerings-

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.

riktlinjer, 2.7

dagar/andel

Rektors för

planeringstid

förskolas ansvar

Ja

Ja

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
2.5

Bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö

☒Kollektivavtal,

Ja

Företagshälso-

lagstiftningen

ansvarsförsäkring

vård köps in

☒Tillgång till

vid behov.

företagshälsovård
☒Åtgärder för säkerhet
för elever och personal,
t.ex. utrymningsplan och
brandövning
☒Rutiner för olycksfall
och ☒Hjärt- och
lungräddning (HRL)
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

med författningarna
(Ja/anmärkning)

2.6

Ekonomi och resurser

☒Budget

Ja

☒Resultat och analys av
året som gått
☒Prioriteringar i
framtiden
2.7

Resurser fördelas inom förskolan efter barnens

Skollagen 2:8a

Ja

olika förutsättningar och behov, för att
säkerställa en likvärdig utbildning
2.8

Måltider

☒Måltidsorganisation
☒Rutiner och
egenkontroll enligt
lagstiftning inom
livsmedelsområdet

Ja

Kommentar

2021-10-04
2.9

Samverkansformer

600

Dnr KS/2020:1079 ☒Samverkan med

Ja

kommunens
verksamheter
☒Samverkan med
enskilda verksamheter
☒Samverkan med
vårdnadshavare
2.10

Planerade förändringar

☒Beskrivning av

Planer finns kring

eventuella planerade

att förändra

förändringar

utomhus- miljön
utifrån ett mer
helhetsperspektiv.

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
3.0

Barnens utveckling mot målen

3.1

Utbildningen är i enlighet med författningarnas

Skollagen 1:11

Ja

Skollagen 4:3-5

Ja

Skollagen 4:3, 6

Ja

krav
3.2

Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete
är att de nationella mål och krav som anges i
styrdokumenten uppfylls

3.3

Huvudmannen följer upp resultat inom
utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning.
Tillsynspunkter för granskning av

Regelverk

dokumentation

Kan beskrivas på olika

Annat inkommet

Bedömning i

sätt, exempelvis genom

material

överensstämmelse

följande

Kommentar

med författningarna
(Ja/anmärkning)

3.4

Utifrån en analys av det som framkommer i

Skollagen 4:3, 6

Ja

Skollagen 4:3, 6-7

Ja

uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och
dokumenterar de beslutade åtgärderna.
3.5

Huvudmannen planerar för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

3.6

Inflytande, trygghet och delaktighet

☒Hur barnhälsoarbetet

Ja

bedrivs, barnhälsoplan
☒Skriftlig beskrivning
av delaktighet och
inflytande, demokrati i
praktiken
3.7

Särskilt stöd

Skollagen 8:9

☒Insatser för elever i

Ja

Specialpedago

2021-10-04
600

Dnr KS/2020:1079 behov av särskilt stöd

g på 20 %

☒Tillgång till

arbetar mest

specialpedagog

gentemot
skolan.

4.0

Huvudmannaskap och godkännande

4.1

Uppfyller kraven i författningarna på att ha

Ja

godkänd verksamhet
4.2

Begär utdrag ur belastningsregistret vid

Skollagen 2:31

nyanställning

☒Rutin för kontroll av

Ja

utdrag ur polisens
belastningsregister

4.3

Säkerställer tystnadsplikt

Skollagen 29:14

☒Rutin för att
säkerställa tystnadsplikt

Ja

Görs alltid.

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600
4.4

Anmäler omedelbart till Socialtjänsten vid

Socialtjänstlagen

☒Rutin för och kunskap

misstanke om att barn far illa

14:1

om

Ja

anmälningsskyldighet
enligt SOL
5.0

Tillsynsbesök (fylls i efter tillsynsbesöket)

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna (Ja/anmärkning)
5.1

Tillsynsbesök (inkl. frågeformulär för

Tillsyn enskild

verksamhetsbesök)

barnomsorg – regler

Ja

Orust kommun
5.2

Uppföljningsfrågor från föregående tillsyn

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun
Tillsynspunkter för tillsynsbesök

Regelverk

Bedömning i överensstämmelse med

Kommentar

författningarna
(Ja/anmärkning)
5.3

Uppföljningsfrågor från inskickad

Tillsyn enskild

dokumentation

barnomsorg – regler

Inte aktuellt

Orust kommun
5.4

Stickprov enligt planering

Tillsyn enskild

Inte aktuellt

barnomsorg – regler
Orust kommun

Beslut
Kryssa i en ruta

☒Bedömning i överensstämmelse med författningarna

☐ Tillsynen föranleder rättelse, men kommunen avstår från ingripande (Skollagen 26:12)

☐Tillsynen föranleder ingripandeåtgärd. Ange vilken: ______________________________________________________________________

2021-10-04

Dnr KS/2020:1079 -

600

Motivering till beslut

Underskrift
Kryssa i en ruta

☐Beslut fattas enligt delegation __________
Befattning
Sektorchef

Underskrift

☒ Protokoll skrivs under enligt delegation________ Ingripandeåtgärd beslutas av nämnd.
Namnförtydligande
Katarina Levenby

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS/2021:1212 - 600

Sektor Lärande
Marika Carlberg, Administratör/sekreterare
Telefon 0304-33 41 15

Utskottet för lärande

Tidsplan för verksamhetsbesök, övriga insatser m.m år 2022

Inget sammanträde i januari månad.
2022-01-25

Omvärldsdag (med KS)

2022-01-28

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-01-31

Ärendestopp

2022-01-31

Kallelse till LU

2022-02-07

LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Svanesunds

förskolor, fm.
2022-03-02

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-03-07

Ärendestopp

2022-03-07

Kallelse till LU

2022-03-14

LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Varekils skola, fm.

2022-04-26

Gemensamma budgetdag (med KS)

2022-03-30

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-04-04

Ärendestopp

2022-04-04

Kallelse till LU

2022-04-11

LU sammanträder, em. Tillsynsbesök Förskolan Svanen fm.

2022-??-??

Temadag

2022-05-??

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS/2021:1212 - 600

Centralt verksamhetsrådsmöte (presidiet, f-chef,

föräldrarepr.)
2022-04-27

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-05-02

Ärendestopp

2022-05-02

Kallelse till LU

2022-05-09

LU sammanträder, em.

2022-06-01

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-06-07

Ärendestopp

2022-06-07

Kallelse till LU

2022-06-13

LU sammanträder, em.

Inget sammanträde i juli månad.

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS/2021:1212 - 600

Inget sammanträde i augusti månad.
2022-08-31

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-09-05

Ärendestopp

2022-09-05

Kallelse till LU

2022-09-12

LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Ellös skola, fm.

2022-09-28

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-10-03

Ärendestopp

2022-10-03

Kallelse till LU

2022-10-10

LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Ängsbergets och

Varekils
förskolor, fm.
2022-10-06--07 Politikens deltagande i Oktoberdagarna (enligt senare
beslut)
2022-11-02

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-11-07

Ärendestopp

2022-11-07

Kallelse till LU

2022-11-14

LU sammanträder, em. Verksamhetsbesök Grundsärskola, fm

2022-11-30

Presidieberedning utskottet (kl 13:00)

2022-12-05

Ärendestopp

2022-12-05

Kallelse till LU

2022-12-12

LU sammanträder, em.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS/2021:1212 - 600

Datum

Diarienummer

2021-11-24

KS/2021:1296

1(3)

Kommunförvaltningen
Marika Carlberg
telefon 0304-33 41 15
e-post: marika.carlberg@orust.se

Regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11
november 2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för
skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av
större karaktär. Förutom att paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få
ett bättre sammanhang i reglerna, så innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag
och inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för
gymnasieelevernas resor finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”bostadens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna.
Meningen ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens
folkbokföringsadress och skolan som stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser”
ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om
skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller med busskort till
kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som om
eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”

Datum

Diarienummer

2021-11-24

KS/2021:1296

2(3)

§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som
är skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de
skolornas start- och sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan
elev som valt annan skola beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för
skolskjuts i mån av plats förändras, kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig
med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas
bort och ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd
sker alltid med rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.”
ersätts med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid
får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra
särskilda skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med
skolskjuts saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte
korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan
närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose skolskjuts mellan det
korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering
klar till nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april
avseende:
 Förskoleklass
 Årskurs 4
 Årskurs 7
 Skolskjuts med taxi
 Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker
via e-tjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
Sektorchef
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FÖRSLAG

Skolskjuts i Orust kommun
Regler

Dokumenttyp

Antagen av

Antagande dnr, beslutsparagraf (första

beslutsdatum)

Regel

Barn- och utbildningsnämnden
Giltlighetstid fr.o.m –t.o. m

§ 50 (1998-03-23)

Dokumentansvarig i förvaltningen Senast reviderad

dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)

Läsåret 2022/2023 – tillsvidare

Sektorchef Katarina Levenby

KS /2019:1406 § 102 (2019-11-11)
Gäller för målgruppen

Kontakt om styrdokumentet

Sektor lärande

Kommunförvaltningens stab, telefon 0304-33 40 00
e-post: kommun@orust.se

Skolskjuts - regler

Innehåll
§ 1 Regler för skolskjuts avser ...................................................................................3
§ 2 Definition av skolskjuts .......................................................................................3
§ 3 Definition av hållplats .........................................................................................3
§ 4 På- och avstigning på båda sidor om vägen ........................................................3
§ 5 Definition av hem och bostadsadress ..................................................................3
§ 6 Definition av skolväg ...........................................................................................3
§ 7 Berättigad till skolskjuts ......................................................................................3
§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss ..................................................................4
§ 9 Avstånd mellan hem och hållplats .......................................................................4
§ 10 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde .......................................4
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter..................................................4
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa ..................................................................................4
§ 13 Färdbevis ...........................................................................................................4
§ 14 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende ....................................4
§ 15 Ersättning vid självskjuts ...................................................................................4
§ 16 Särskild bedömning ...........................................................................................5
§ 17 Samordning vid skolskjuts med taxi ..................................................................5
§ 18 Skolskjuts och omsorg .......................................................................................5
§ 19 Ansökan om skolskjuts ......................................................................................5
§ 20 Vårdnadshavarnas ansvar ..................................................................................5
§ 21 Försenad eller utebliven buss ............................................................................6
§ 22 Hållplats på skolans område ..............................................................................6
§ 23 Utbildning för elev ............................................................................................6
§ 24 Brandutrymningsövning ...................................................................................6
Förvalta regeln ................................................................................................................6
Säkerställa styrdokument ............................................................................................6
Avvikelser och förslag .................................................................................................6

2

Skolskjuts - regler

§ 1 Regler för skolskjuts avser
Regler för skolskjuts avser elever i kommunal förskoleklass och kommunal grundskola
år 1-9 samt elever i grundsärskola år 1-10. Regler för gymnasieelevernas resor finns i
särskild handbok.
§ 2 Definition av skolskjuts
Skolskjuts anordnas mellan skolan och skolskjutshållplats närmast elevens hem i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för det antal skoldagar
som fastställs för varje
skolår. Skolskjuts anordnas längs vägar som utskottet för lärande beslutar om med
hänsyn till farbarhet, olycksrisker, trafiksäkerhet, fordonskapacitet, tidsskäl och
ekonomiska aspekter.
Med skolskjuts avses:
• Resa till och från skolan med skolbuss och ordinarie kollektivtrafik
• Resa till och från skolan med taxi (personbil, liten buss eller specialfordon)
• Ersättning vid självskjuts som vårdnadshavaren utför för att skjutsa eleven till och
från hållplats eller till och från skolan.
§ 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skolbuss, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband med
resa på bilfärja.
§ 4 På- och avstigning på båda sidor om vägen
Skolskjuts trafikerar båda sidor om Trafikverkets väg 160 och väg 178 i Orust
kommun på grund av att elever av trafiksäkerhetsskäl inte ska korsa dessa vägar i
samband med på- och avstigning.
§ 5 Definition av hem och bostadsadress
Med hem avses elevens folkbokföringsadress. Med bostadsadress avses adress där
eleven bor men inte är folkbokförd.
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§ 6 Definition av skolväg
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen- eller gångvägen från elevens hem i
form av bostadens folkbokföringsadress till skolskjutshållplatsen vid den skola, till
vilken eleven hänvisas för vistelse i förskoleklass eller för skolgång.
§ 7 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går i den skola som kommunen hänvisar eleven till.
Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar eleven till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
förskoleklass och grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32
§ samt för elever i grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
skolskjuts
i mån av plats på skolbuss eller med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i
enlighet med samma regler för skolskjuts som om eleven skulle beviljats skolskjuts till
sin hänvisade skola. Beslut om skolskjuts för elever som väljer annan skola än hänvisad
skola, fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för
elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och
39 §.
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är skolskjutsberättigade till den
skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och sluttider. På vissa
bussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola beviljas
skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än
14 dagar.
§ 9 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
förskoleklassens och grundskolans elever i år 1-3: 2 km
grundskolans elever i år 4-6: 3 km
grundskolans elever i år 7-9: 4 km.
§ 10 Särskild bestämmelse i väl avgränsat bostadsområde
Vid fastställande av skolskjutszon har kommunstyrelsen möjlighet att fastställa
likvärdighet i bedömning av rätten till skolskjuts för elever boende i ett väl avgränsat
bostadsområde.
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter
Om skolväg bedöms som påtagligt riskfylld, kan skolskjuts anordnas även för elev som
annars inte är skolskjutsberättigad, efter gjord individuell bedömning. Samma
förhållande gäller när elev med funktionshinder eller av hälsoskäl, är i behov av extra
skolskjuts eller om annan särskild omständighet kan anses föreligga. Vid behov i
handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med rektor.
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa
Skolskjutsarna ska organiseras så att de utförs med fordon som är anpassade till
antalet skjutsberättigade elever. Påstigningstid för elev får endast i undantagsfall vara
tidigare än klockan 07:10. Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till
fastställd skoltid får endast i undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.
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§ 13 Färdbevis
Elever erhåller busskort som gäller hela läsåret. Om elev förlorar, eller på annat sätt
gör färdbeviset obrukbart, ska detta anmälas till skolans expedition. Skolan anmäler till
Västtrafik, som spärrar färdbeviset och utfärdar ett nytt. Kommunen tar ut en
administrativ avgift på 100 kronor av vårdnadshavarna för det ersättningskort som
eleven får.
§ 14 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad till och från båda adresserna om:
•

vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts

•

båda adresserna finns inom Orust kommun

•

vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.

§ 15 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• väg till påstignings-/avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 9
• väg till påstignings-/avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 11
• bussförbindelse saknas till den skola som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 12
• andra särskilda skäl
Ersättning för självskjuts baseras på aktuell kostnad för busskort vid tiden för beslut.
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen. Bidraget är ett
belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den kollektiva linjetrafiken i form
av ett skolkort som gäller skoldagar 04-19.
§ 16 Särskild bedömning
För elever i särskild undervisningsgrupp och för särskolans elever gäller särskild
bedömning av skolskjuts på grund av att upptagningsområdet är hela Orust kommun.
Vid behov sker samråd med rektor, elevhälsan och familjen. Restider och transportsätt
påverkas och kan medföra att riktlinjerna om påstigningstid och restid i viss mån får
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frångås. Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda skäl har
annan schematid än den aktuella skolans ramtid.
§ 17 Samordning vid skolskjuts med taxi
För elever som åker skolskjuts med taxi gäller att resorna ska samordnas så mycket
som möjligt utifrån elevernas dagliga schema.
§ 18 Skolskjuts och omsorg
Har eleverna någon form av omsorg (dock inte avlastningsboende) före eller efter
skolan (skolbarnsomsorg, korttidstillsyn enligt LSS, eller om en prövning enligt
Skollagen 2a kap. 9 § skett) är grundregeln att vårdnadshavaren är ansvarig för
skjutsningen till och från denna verksamhet.
Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi, därför kan elev erbjudas plats i
korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får då tillgodose
skolskjuts mellan det korttids-boendet och placeringsskolan.
§ 19 Ansökan om skolskjuts
För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till nästkommande läsårs
start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
•

Förskoleklass

•

Årskurs 4

•

Årskurs 7

•

Skolskjuts med taxi

•

Växelvis boende

Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan
sker via
e-tjänst.
§ 20 Vårdnadshavarnas ansvar
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven under dennes väg till skolan eller till
påstigningsplats för skolskjuts. I ansvaret förutsätts ligga att eleven förbereds och
7
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tränas på att klara av denna del av sin skolväg på egen hand. Efter skoldagens slut
anses kommunen överlämna ansvaret till vårdnadshavarna när eleven på
överenskommen tid går från skolan eller när avstigning av skolskjutsen sker. Om
eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till eller
från skolan.
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§ 21 Försenad eller utebliven buss
Accepterad väntetid vid bussförsening är 20 minuter. Vid utebliven buss på
morgonen, ska eleven alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att
vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan.
§ 22 Hållplats på skolans område
Orust kommuns grundskolor ska vara utrustade med hållplatsområde försedd med
bussfållor för trafiksäker på- och avstigning. Kontroll av säkerheten åligger rektor. Om
annan hjälp erfordras kan rektor sammankalla till inspektion.
På skolans område ska bussvakt i form av skolans personal svara för ordningen vid påoch avstigning vid skolan i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Bussvakten ska vara utrustad med reflexväst för att
synas väl i både dagsljus och mörker.
§ 23 Utbildning för elev
Det är rektors ansvar att en särskild genomgång med de elever som färdas till och från
skolan med skolskjuts sker i början av varje läsår. Genomgången bör bland annat
omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid av- och påstigning, under
färden samt vid förflyttning till och från fordonet i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets
föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Eventuellt behov av extern hjälp vid
informationen avgörs av rektor.
§ 24 Brandutrymningsövning
Det är rektors ansvar att brandutrymningsövning genomförs vid läsårets början när
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka
lämnas till elever som färdas till och från skolan med skolskjuts i enlighet med
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
Förvalta regeln
Säkerställa styrdokument
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har
också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten.
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Målgruppen för regeln ansvarar för att ta del av och efterleva den.
Avvikelser och förslag
Den som läser regeln och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som
påverkar regeln såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till
förändringar meddela kontaktperson för regeln.
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Projektplan – Kommungemensam förstudie avseende studieresultat
i grundskolan
__________________________________________________________________________

SAMREV
__________________________________________________________________________

Bakgrund
Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete
innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera
och utveckla utbildningen.
Skolverket anger i sin lägesbedömning för 2020 att skolväsendet uppvisar flera positiva
tendenser1. Trenden om fallande studieresultat de senaste tio åren tycks bruten. Svenska
elever presterar bättre i internationella jämförelser och andelen med gymnasieexamen har
ökat. Skolverket anger samtidigt att utvecklingsarbete återstår för att öka likvärdigheten för alla
elever i hela riket. Skolverket lyfter exempelvis att utmaningarna kan vara särskilt stora i
landsbygdskommuner, exempelvis vad gäller tillgången på kvalificerad personal. Statistik från
Skolverket visar även att det även finns skillnader i kunskapsresultat utifrån kön och
socioekonomiska förutsättningar.
Kommunrevisionen i respektive kommun har mot bakgrund av ovanstående bedömt det som
väsentligt att genomföra en förstudie av studieresultat.

Syfte och frågeställningar
Syftet med förstudien är att kartlägga studieresultaten inom grundskolan. Förstudien kommer
att svara på följande frågor:
►
►
►
►

1

Hur ser studieresultaten ut inom grundskolan i kommunerna2?
Hur ser strukturkvaliteten ut inom grundskolan i kommunerna3?
Vilka förklaringsfaktorer till studieresultaten anger kommunerna i sin uppföljning?
Vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla utbildningen?

Skolverket, SKOLV-R-2020:1-SE
Vi utgår i första hand från statistikkomponenterna i Rådet för främjande av kommunala analysers
kvalitetsindex för grundskolan som tar hänsyn till modellberäknade värden.
3
Vi utgår från Österbergs modell som inkluderar lärartäthet, personaltäthet, behörighet och materiella
resurser (det vill säga kostnader).
2

Avgränsning
Förstudien avgränsas till kommunernas grundskola samt till att avse senast avslutade läsår.

Ansvarig nämnd
Förstudien är kommungemensam och avser verksamhetsansvarig nämnd i respektive
kommun4.

Metod och genomförande
Förstudien genomförs genom skriftliga frågor till förvaltningschef/sektorchef i respektive
kommun samt vid behov kompletterande frågor per telefon.
Arbetsmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av projektplan
Förstudien introduceras för berörda. Sakkunniga vid EY ansvarar för detta
Insamling av dokumentation
Dokumentstudier – genomgång och analys sker av relevant dokumentation
Upprättande och utskick av skriftliga frågor
Eventuella telefonavstämningar
Skriftlig rapport upprättas med sammanfattning av resultatet, ev. risker samt jämförelse
mellan kommunerna.
8. Intern kvalitetssäkring av rapporten
9. Utkastet skickas till berörda för faktagranskning
10. Utformning av slutgiltigt rapportutkast
11. Rapporten skickas till revisorerna
12. Rapporten föredras för de förtroendevalda revisorerna

Projektorganisation
Förstudien genomförs på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i deltagande kommuner.
Från EY deltar en senior och en junior medarbetare som tillsätts i ett senare skede.

Kvalitetssäkring
När rapporten avlämnas kommer den att vara faktaavstämd med företrädare, i första hand
respondenter, för de områden som granskats. Som en del i vårt kvalitetsarbete följer EY
SKYREV:s riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Rapporten
kommer också genomgå en intern kvalitetssäkring inom EY. Ansvarig för kvalitetssäkringen är
Liselott Daun.

4

Med verksamhetsansvarig nämnd avses den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige angett som
huvudman för grundskolan.

Prövning av sakkunnigas oberoende och integritet
Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för den sakkunniges förtroende hos
uppdragsgivaren, granskad nämnd eller andra berörda. Inför varje uppdrag skall därför prövas
om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för den sakkunnige.
I detta uppdrag har inget framkommit som kan ifrågasätta de sakkunnigas oberoende och
integritet.

Tidsplan
Förstudien påbörjas under hösten 2021. Avrapportering bestäms i samråd med revisorerna i
respektive kommun.

Göteborg, datum enligt digitala underskrifter

Villkoren i denna projektplan godkänns:

Underskrifter i enlighet med digital signering

Skriftliga frågor – Förstudie avseende studieresultatet i grundskolan
Orust kommun
I den kommungemensamma förstudien avseende studieresultat är syftet att kartlägga
studieresultaten inom grundskolan. Som en del av kartläggning utför vi skriftliga frågor.
Frågorna i fetstil är de frågor som EY ska besvara i granskningen. De numrerade frågorna är
de frågorna vi önskar att nämnden besvarar. För att kunna skapa en representerande bild av
er organisation ber vi er att svara så utförligt som möjligt på varje fråga. Om ni hänvisar till
något specifikt dokument skulle vi uppskatta om ni också bifogar det när ni skickar in svaren.
Har ni några frågor kopplat de skriftliga frågorna eller förstudien generellt får ni gärna höra av
er till josephine.lonnqvist@se.ey.com. Vi ser fram emot att ta del av era skriftliga svar så snart
som möjligt, senast den 7 december.
Hur ser studieresultaten ut inom grundskolan i kommunerna?
1. Beskriv hur studieresultaten i grundskolan har utvecklats de senaste tre åren?
2. Beskriv vad ni ser som de största utvecklingsområdena angående elevernas
studieresultat?
Hur ser strukturkvaliteten ut inom grundskolan i kommunerna?
3. Finns det tillgång till de resurser (lärare, material, lokaler etc.) som behövs för att
utföra verksamheten så som önskas? Motivera gärna ert svar.
4. Vilka rutiner och riktlinjer finns för att bedöma hur resurser ska fördelas mellan skolor
i kommunen?
5. Vilka risker ser ni avseende strukturkvalitén1 så som det ser ut idag?
6. Vilka utvecklingsområden finns avseende strukturkvalitén?
Vilka förklaringsfaktorer till studieresultaten anger kommunerna i sin uppföljning?
7. Beskriv hur studieresultat följs upp.
8. Vilka rutiner och processer finns för att identifierat möjliga förklaringar till
studieresultaten?
9. Är dessa tillräckliga för att ge underlag som utvecklar verksamheten?
10. Vilka var de främsta faktorerna som påverkade studieresultat föregående läsår?
11. Vilka utvecklingsområden ser ni kopplat till uppföljningen av studieresultat?
Vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla utbildningen?
12. Beskriv kort vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla utbildningen samt vem som
beslutat om åtgärderna under 2020–2021.
13. Vilka är de största utmaningarna för att vidta de åtgärder som bedöms behövas?
14. Inom vilka områden finns det behov till ytterligare åtgärder?
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Vi utgår från Österbergs modell som inkluderar lärartäthet, personaltäthet, behörighet och materiella
resurser (det vill säga kostnader).

Förstudie avseende studieresultat inom grundskolan & Förstudie av grundsärskolan
I förstudierna avseende studieresultat och grundsärskolan önskar vi att ta del av
dokumentationen kopplat till studiernas syfte.
-

Syftet med förstudien avseende studieresultat är att kartlägga studieresultaten inom
grundskolan.
Syftet
med
förstudien
avseende
grundsärskolan
är
att
kartlägga
grundsärskoleverksamheten.

Notera att listan nedan på önskad dokumentation avser båda förstudierna. Listan är generellt
formulerad, och vi är därför tacksamma om ni när det är tillämpligt översänder dokument ni
bedömer motsvarar det som efterfrågas. Vi önskar ta emot dokumentationen så snart som
möjligt, men senast den 7 december till josephine.lonnqvist@se.ey.com.

Dokumentation
1.
2.
3.
4.

Ansvarig nämnd/styrelse reglemente
Nämndbudget 2021
Beskrivning av kvalitetsledningssystem/det systematiska kvalitetsarbetet
Årshjul eller motsvarande som beskriver när och vad nämnder följer upp under
verksamhetsåret
5. Eventuella beslut/åtgärdsplaner/handlingsplaner avseende grundsärskolans
verksamhet
6. Eventuella beslut/åtgärdsplaner/handlingsplaner avseende studieresultat och kvalité i
grundskolan
7. Betygsanalyser för grundsärskolan
8. Betygsanalyser för grundskolan
9. Nämndens delårsbokslut för 2021
10. Årsredovisning för 2020
11. Kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021
12. Uppföljning av målen i Skollagen
13. Uppföljning av läroplanerna inom utbildningsverksamheterna
14. Eventuella övriga rutiner och riktlinjer för styrning av grundsärskolans verksamhet
15. Eventuella övriga rutiner och riktlinjer för uppföljning av studieresultat och kvalité i
grundskolan
16. Eventuella elevenkäter samt analysen av dessa på huvudmannanivå under 2020 och
2021
17. Nämndens uppföljning under 2020 och 2021 av elevfrånvaron
18. Nämndens uppföljning och analyser under 2020 och 2021 avseende elevfrånvaro
19. Uppföljningar och analyser under 2020 och 2021 av anmälningar till huvudmannen
om kränkande behandling
20. Nämndens uppföljning under 2020 och 2021 av elevgruppernas storlek
21. Nämndens internkontrollplan för 2021 med tillhörande riskanalys
22. Eventuell uppföljning av internkontroll 2021 och 2020
23. Annan dokumentation som bedöms som relevant utifrån granskningarnas
frågeområden

Projektplan – Kommungemensam förstudie avseende grundsärskola
__________________________________________________________________________
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Bakgrund
Grundsärskolan ska enligt skollagen ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad
utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig
dessa. I grundsärskolan läser eleverna antingen ämnen eller ämnesområden. Ämnena i
grundsärskolan är de samma som i grundskolan, exempelvis bild, engelska och matematik
men med egna läroplaner1. Ämnesområden läser elever som inte kan tillgodogöra sig hela
eller delar av utbildningen i ämnen. Exempel på ämnesområden är kommunikation och
motorik.
Den nuvarande utformningen av grundsärskolan tillkom efter att hela skolväsendet
reformerades under 2011. Utformningen av grundsärskolan gjordes delvis mot bakgrund av
kritik om att särskolan var utformad ur ett omsorgsperspektiv snarare än ett
kunskapsperspektiv2.
Skolinspektionen har under 2020 granskat undervisningen inom grundsärskolan i riket3.
Granskningen visade att 24 av 30 granskade skolor behövde utveckla sitt arbete. En vanlig
brist rör att alla lärare som undervisar en elev inte deltar i bedömning av elevens kunskaper, i
synnerhet för de elever som läser integrerat inom grundskolan. Skolinspektionen menar att
detta leder till negativa konsekvenser för kvaliteten i bedömningarna av elevernas kunskaper.
Ytterligare en brist som identifierats är att nästan hälften av skolorna behöver utveckla
undervisningen i stort, det vill säga struktur, anpassning till elevernas behov samt möjlighet för
delaktighet.
Kommunrevisionen i respektive kommun har mot bakgrund av ovanstående bedömt det som
väsentligt att genomföra en förstudie av grundsärskolan.

Syfte och frågeställningar
Syftet med förstudien är att kartlägga grundsärskoleverksamheten. Förstudien kommer att
svara på följande frågor:
►
►
►
►
1

Hur är grundsärskolan organiserad?
Vilken samverkan sker med andra skolhuvudmän avseende grundsärskolan4?
Hur går antagning till grundsärskolan till?
Hur arbetar grundsärskolan med betyg och bedömning?

För elever som kan tillgodogöra sig utbildningen enligt grundskolans läroplan finns även möjlighet att studera
vissa eller alla ämnen integrerat i grundskolan men fortsatt vara inskriven vid grundsärskolan.
2
Se exempelvis SOU 2004:98. För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning.
3
SI 2019:2959
4
Frågan avser Munkedal och Orusts kommun. Frågan kommer ej besvaras för Tanums kommun.

►

Hur arbetar huvudmannen för att systematiskt följa upp och utveckla utbildningen?

Avgränsning
Förstudien avgränsas till kommunernas grundsärskola. Förstudien avser ej granskning av
verksamhet som bedrivs hos annan huvudman.

Ansvarig nämnd
Förstudien är kommungemensam och avser verksamhetsansvarig nämnd i respektive
kommun5.

Metod och genomförande
Förstudien genomförs genom skriftliga frågor till förvaltningschef/sektorchef i respektive
kommun samt vid behov kompletterande frågor per telefon.
Arbetsmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av projektplan
Förstudien introduceras för berörda. Sakkunniga vid EY ansvarar för detta
Insamling av dokumentation
Dokumentstudier – genomgång och analys sker av relevant dokumentation
Upprättande och utskick av skriftliga frågor
Eventuella telefonavstämningar
Skriftlig rapport upprättas med sammanfattning av resultatet, ev. risker samt jämförelse
mellan kommunerna.
8. Intern kvalitetssäkring av rapporten
9. Utkastet skickas till berörda för faktagranskning
10. Utformning av slutgiltigt rapportutkast
11. Rapporten skickas till revisorerna
12. Rapporten föredras för de förtroendevalda revisorerna

Projektorganisation
Förstudien genomförs på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i deltagande kommuner.
Från EY deltar en senior och en junior medarbetare som tillsätts i ett senare skede.

Kvalitetssäkring
När rapporten avlämnas kommer den att vara faktaavstämd med företrädare, i första hand
respondenter, för de områden som granskats. Som en del i vårt kvalitetsarbete följer EY
SKYREV:s riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Rapporten
kommer också genomgå en intern kvalitetssäkring inom EY. Ansvarig för kvalitetssäkringen är
Liselott Daun.

5

Med verksamhetsansvarig nämnd avses den styrelse eller nämnd som kommunfullmäktige angett som
huvudman för grundsärskolan.

Prövning av sakkunnigas oberoende och integritet
Oberoende och integritet är av grundläggande betydelse för den sakkunniges förtroende hos
uppdragsgivaren, granskad nämnd eller andra berörda. Inför varje uppdrag skall därför prövas
om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för den sakkunnige.
I detta uppdrag har inget framkommit som kan ifrågasätta de sakkunnigas oberoende och
integritet.

Tidsplan
Förstudien påbörjas under första halvåret 2021. Avrapportering bestäms i samråd med
revisorerna i respektive kommun.

Göteborg, datum enligt digitala underskrifter

Villkoren i denna projektplan godkänns:

Underskrifter i enlighet med digital signering

Skriftliga frågor – Förstudie avseende grundsärskolan
Orust kommun
I den kommungemensamma förstudien avseende grundsärskolan är syftet att kartlägga
grundsärskolans verksamhet. Som en del av kartläggning utför vi skriftliga frågor. Frågorna i
fetstil är de frågor som EY ska besvara i granskningen. De numrerade frågorna är de frågorna
vi önskar att nämnden besvarar. För att kunna skapa en representerande bild av er
organisation ber vi er att svara så utförligt som ni kan på varje fråga. Om ni hänvisar till något
specifikt dokument ber vi er bifoga det när ni skickar in svaren.
Har ni några frågor kopplat till de skriftliga frågorna eller förstudien får ni gärna höra av er till
josephine.lonnqvist@se.ey.com. Vi ser fram emot att ta del av era skriftliga svar så snart som
möjligt, senast den 7 december.
Hur är grundsärskolan organiserad?
1. Beskriv hur grundsärskolan är organiserad.
2. Hur arbetar grundsärskolan med utbildning och undervisning utefter individens behov
och förutsättningar? Utveckla gärna ert svar.
3. Beskriv hur ni tycker organisationen av grundsärskolan fungerar.
4. Inom vilka områden av grundsärskolans organisation ser ni utvecklingsmöjligheter?
5. Vilka risker ser ni med nuvarande organisation?
Vilken samverkan sker med andra skolhuvudmän avseende grundsärskolan?
6. Har ni samverkan med andra skolhuvudmän avseende grundsärskolan?
Om ja, redovisa vilken samverkan som finns. .
7. Beskriv hur samarbetet med andra skolhuvudmän fungerarar.
8. Vilka är utmaningarna med att samarbeta med andra skolhuvudmän rörande
grundsärskolan?
9. Hur skulle samarbetet med andra skolhuvudmän kunna förbättras?
Hur går antagning till grundsärskolan till?
10. Vilka rutiner och riktlinjer finns för antagning av elev till grundsärskolan?
11. Beskriv kommunens utrednings- och antagningsprocess och dess olika steg.
12. Hur beaktas barnets bästa i utredningsprocessen?
13. Hur sker kommunikationen mellan verksamhet och hemkommun?
14. Hur får vårdnadshavare insyn i utredning-och antagningsprocessen?
15. Vilka utvecklingsområden finns avseende utredning-och antagningsprocessen?
16. Vilka risker ser ni med nuvarande utredning-och antagningsprocess?
Hur arbetar grundsärskolan med betyg och bedömning?
17. Vilka rutiner och riktlinjer används för att bedöma om en elev ska ha betyg eller inte i
grundsärskolan?
18. Beskriv vilka rutiner som finns gällande bedömning av elevens kunskaper.
19. Enligt Skolverket är det viktigt att grundsärskolan utmanar och stimulerar eleverna så
att de utvecklas och får så goda kunskaper som möjligt. Hur arbetar ni med att
utmana och stimulera era elever?

20. Vilka utmaningar ser ni kopplat till betyg och bedömning?
21. Vilka risker ser ni i arbetet med betyg och bedömning i grundsärskolan?
Hur arbetar huvudmannen för att systematiskt följa upp och utveckla utbildningen?
22. Vilka rutiner och riktlinjer finns för att följa upp grundsärskolans verksamhet?
23. Vilka utvecklingsområden har identifierats för grundsärskolans verksamhet 2020–
2021?
24. Beskriv kort vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla utbildningen 2020–2021.
25. Vilka är de största utmaningarna för att vidta de åtgärder som bedöms behövas?

Förstudie avseende studieresultat inom grundskolan & Förstudie av grundsärskolan
I förstudierna avseende studieresultat och grundsärskolan önskar vi att ta del av
dokumentationen kopplat till studiernas syfte.
-

Syftet med förstudien avseende studieresultat är att kartlägga studieresultaten inom
grundskolan.
Syftet
med
förstudien
avseende
grundsärskolan
är
att
kartlägga
grundsärskoleverksamheten.

Notera att listan nedan på önskad dokumentation avser båda förstudierna. Listan är generellt
formulerad, och vi är därför tacksamma om ni när det är tillämpligt översänder dokument ni
bedömer motsvarar det som efterfrågas. Vi önskar ta emot dokumentationen så snart som
möjligt, men senast den 7 december till josephine.lonnqvist@se.ey.com.

Dokumentation
1.
2.
3.
4.

Ansvarig nämnd/styrelse reglemente
Nämndbudget 2021
Beskrivning av kvalitetsledningssystem/det systematiska kvalitetsarbetet
Årshjul eller motsvarande som beskriver när och vad nämnder följer upp under
verksamhetsåret
5. Eventuella beslut/åtgärdsplaner/handlingsplaner avseende grundsärskolans
verksamhet
6. Eventuella beslut/åtgärdsplaner/handlingsplaner avseende studieresultat och kvalité i
grundskolan
7. Betygsanalyser för grundsärskolan
8. Betygsanalyser för grundskolan
9. Nämndens delårsbokslut för 2021
10. Årsredovisning för 2020
11. Kvalitetsrapport för läsåret 2020/2021
12. Uppföljning av målen i Skollagen
13. Uppföljning av läroplanerna inom utbildningsverksamheterna
14. Eventuella övriga rutiner och riktlinjer för styrning av grundsärskolans verksamhet
15. Eventuella övriga rutiner och riktlinjer för uppföljning av studieresultat och kvalité i
grundskolan
16. Eventuella elevenkäter samt analysen av dessa på huvudmannanivå under 2020 och
2021
17. Nämndens uppföljning under 2020 och 2021 av elevfrånvaron
18. Nämndens uppföljning och analyser under 2020 och 2021 avseende elevfrånvaro
19. Uppföljningar och analyser under 2020 och 2021 av anmälningar till huvudmannen
om kränkande behandling
20. Nämndens uppföljning under 2020 och 2021 av elevgruppernas storlek
21. Nämndens internkontrollplan för 2021 med tillhörande riskanalys
22. Eventuell uppföljning av internkontroll 2021 och 2020
23. Annan dokumentation som bedöms som relevant utifrån granskningarnas
frågeområden
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Sektor Lärande
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör
Telefon 0304-33 41 15

Lärandeutskottets representanter
Berörda rektorer

Utskottet för lärande verksamhetsbesök
Utskottet för lärande gör måndagen den 6 december 2021 verksamhetsbesök
vid Ängås skola. Representanterna samlas klockan 08.15 vid Ängås skolas
expedition.
Program för besöket
08.30-09.00

Ledningens information/dialog med politiken.

09.00-09.30

Intervju med elever i årskurs F-6 (max en elev från varje

årskurs 2-6).
09.30-10.00

Intervju med elever i årskurs 7-9 (max 2 elever från varje

årskurs).
10.00-11.00

Intervju med personal.

11.00-12.00

Utskottets/sektors representanter gör en kort

sammanfattning av
besöket. Skolans rektorer deltar.
12.00-13.00

Lunch.

Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt sammanträde.
Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån.
Deltagare
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från utskottet
för
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473 80 HENÅN
Centrumhuset
212000-1314
645-8368
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lärande samt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Därutöver deltar
sektorchef, utvecklingschef och sekreterare/administratör.
Rapportering till utskottet för lärande
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens sammanträde.

ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Katarina Levenby
Sektorchef
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Sektor Lärande
Marika Carlberg, Administratör
Tfn 0304-33 41 15

Rektorer för Ängås skola

Lärandeutskottets verksamhetsbesök
Enligt överenskommelse översändes programmet inför verksamhetsbesöket
den 6 december 2021. Vi ger er program samt frågeställningar inför
verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till personal och elever som
kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid.
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande bedömning
om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt kunna ge förslag
till utvecklingsområden.
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill jag
meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen deltar.
ORUST KOMMUN
Sektor Lärande

Marika Carlberg
Sekreterare/administratör
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Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Personal


Vad är speciellt på denna enhet?



Vilka speciella utmaningar finns?



Vad är ni mest stolta över?



Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen?



Hur hanterar ni den ekonomiska situationen?

____________________________________________________________________________________________________________________
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Frågeställningar – underlag till intervjuer

Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i for
av en dialog, enligt frågeställningarna nedan.

Elever
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan.
2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant?
3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för dig att
lära
dig ett ämne du tycker är svårt?
4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan.
5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren?
6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna.
7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan.
8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna ska
innehålla?
9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte bra
med
en lektion?
10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal?
11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd?
____________________________________________________________________________________________________________________
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12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven?
13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?
14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande
behandling.
15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan?
16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på?
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