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Sammanträdesdatum 
ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-05-09 

Juslerandes sign. 

Au §79 Dnr KS 0008/2018 

Svar, revisionsrapport "Granskning av grundskolans arbete 
med att få elever att nå kunskapsmålen", PwC 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun gav PwC i uppdrag att genomföra granskning 
av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen. 

PwC har i januari 2018 inkommit med revisionsrapporten "Granskning av 
grundskolans arbete med att få eleverna att nån kunskapsmålen". PwC 
rekommenderar 

• att rektor med stöd av förvaltningsledningen aktivt arbetar med delaktighet 

och förankring med syfte att nya riktlinjer blir kända i hela organisationen, 
samt 

• att elevhälsoteamet, rektor och ledning utvecklar arbetet med stödinsatser 
och anpassningar. 

Revisorerna har vid sammanträde den 19 februari 2018 godkänt revisionsrapporten 
samt gjort en sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte säkerställer att 
grundskolornas arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenlig. 

Revisorerna önskar skriftlig redovisning från kommunstyrelsen om vilka åtgärder 
som kommer att vidtas med anledning förslag till åtgärder i revisionsrapporten. 
Svaret bör vara revisorerna tillhanda senast den 24 maj 2018. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 april 2018 § 56 uppdra åt 
kommunchef Bo Wallströmer samordna ett förslag till svar på revisionsrapporten. 
Förslaget till svar skulle redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
23 maj 2018. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar om arbetet med att upprätta svar med 
anledning av revisionsrapporten. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 
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Au §56 Dnr KS 0008/2018 

Revisionsrapport "Granskning av grundskolans arbete med 

att få elever att nå kunskapsmålen", PwC 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun gav PwC i uppdrag att genomföra granskning 
av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen. 

PwC har i januari 2018 inkommit med revisionsrapporten "Granskning av 
grundskolans arbete med att få eleverna att nån kunskapsmålen". PwC 
rekommenderar 

• att rektor med stöd av förvaltningsledningen aktivt arbetar med delaktighet 
och förankring med syfte att nya riktlinjer blir kända i hela organisationen, 

samt 

• att elevhälsoteamet, rektor och ledning utvecklar arbetet med stödinsatser 

och anpassningar. 

Revisorerna har vid sammanträde den 19 februari 2018 godkänt revisionsrapporten 
samt gjort en sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen inte säkerställer att 
grundskolornas arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenlig. 

Revisorerna önskar skriftlig redovisning från kommunstyrelsen om vilka åtgärder 
som kommer att vidtas med anledning förslag till åtgärder i revisionsrapporten. 
Svaret bör vara revisorerna tillhanda senast den 24 maj 2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer samordna ett 
förslag till svar på revisionsrapporten. Förslaget till svar skall redovisas vid 
kommtmstyrelsens sammanträde den 23 maj 2018. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Utdrags bestyrkande 
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"Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att 
nå kunskapsmålen" 

Revisorerna har vid sitt sammanträde 2018-02-19 behandlat och godkänt en av PwC 
upprättad rapport avseende granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att 
nå kunskapsmålen. Granskningen syftade till att besvara revisionsfrågan Säkerställer 
Kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med att få eleverna att nå kunskapsmå
len, är ändamålsenligt? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte 
säkerställer att grundskolornas arbete, med att få eleverna att nå kunskapsmålen, är 
ändamålsenligt. 

Vi önskar en skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen om vilka åtgärder som kommer 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver 
för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt ut
bildningens mål. 

Nationella styrdokument ställer höga krav på utbildningsverksamheterna. Målet är att alla 
elever ska nå målen för utbildningen. 

Enligt grundskolans kvalitetsredovisning läsåret 2015/2016 ökade andelen elever i Ljus
narsbergs åk 9 som hade godkänt i samtliga ämnen till ca 69 %. Det är dock under riks
snittet vilket brukar landa på ungefär 75 %. 

Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har revisorerna i Ljusnarsbergs kommun beslu
tat att granska om grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen är 
ändamålsenligt. 

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfräga: 

Säkerställer Kommunstyrelsen att grw1dskolornas arbete, med att få 
eleverna att nå kw1skapsmålen, är ändamålsenligt? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte 
säkerställer att grundskolornas arbete, med att få eleverna att nå kunskapsmålen, är 
ändamålsenligt. 

Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för 
nedanstående kontrollmål: 

• Kontrollmål: Finnsfungemnde rutiner.for hur elevernas behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas be
hov ska tillgodoses? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterat att det finns skriftliga rutiner för hur elevernas behov av extra anpassning
ar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska tillgodoses. Vi an
ser att dessa rutiner och rutinbeskrivningar inte fullt ut är kända och efterföljs i hela or
ganisationen. Delar av rutinerna är vid granskningstillfållet inte anpassade till nuvarande 
organisation. Det är positivt att nya rutinbeskrivningar är under framtagande som är an
passade till nuvarande organisation. 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

• Kontrollmål: Finns det fungerade rutinerfor uppfoljning av de gjorda 
insatserna? 

Vi bedömer att kontrol1målet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av genomförda insat
ser på individnivå som efterlevs. Rutinen fungerar för uppföljningen av de enskilda åt
gärdsprogrammen men inte för de åtgärder som sker genom extra anpassning eller andra 
individuella åtgärder för eleverna. Vi anser att det är osäkert om samtliga insatser som 
verkligen genomförs i arbetet med att få eleverna att nå kunskapsmålen dokumenteras 
och följs upp. 

Vi konstaterar vidare att det inte sker någon övergripande sammanställning eller utvärde
ring av insatser inom särskilt stöd eller extra anpassningar. Ett sådant förfarande kan vara 
ett viktigt underlag. 

• Kontrollmål: Följer kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt upp re
sultat och analys avseende kunskapsmålen i grundskolan? 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

Vi konstaterar att ingen uppföljning av arbetet med särskilt stöd eller extra anpassningar 
återrapporteras till styrelsen eller utskottet. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen 
inte har tagit del av sammanställd kvalitetsredovisning för läsåret 2016/2017 på grund av 
avsaknad av rektor och bildningschef. Vi noterar att nya former för återrapportering kring 
kunskapsmålen är under utveckling. 

Rekommendationer 
• Vi rekommendera att rektor med stöd av förvaltningsledningen aktivt arbetar med 

delaktighet och förankring med syfte att de nya riktlinjerna blir kända i hela orga
nisationen. Detta blir en gemensam grund för en gemensam uppfattning och be
dömning kring processen. 

• Vi rekommenderar att EHT, rektor och ledning att utveckla arbetet med stödinsat
ser och anpassningar. 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver 
för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt, enligt ut
bildningens mål. Nationella styrdokument ställer höga krav på utbildningsverksamheter
na. Målet är att alla elever ska nå målen för utbildningen. Enligt grundskolans kvalitetsre
dovisning läsåret 2015/2016 ökade andelen elever i Ljus-narsbergs åk 9 som hade god
känt i samtliga ämnen till ca 69 %. Det är under rikssnittet vilket brukar landa på ungefär 
75%. 

Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har revisorerna i Ljusnarsbergs kommun beslu
tat att granska om grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen är 
ändamålsenligt. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syfte är att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer Kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med att få elever
na att nå kunskapsmålen, är ändamålsenligt? 

1.3. Revisionskriterier 
• Skollagen 
• Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åt

gärdsprogram 

1.4. Kontrollmål 
• Finns fungerande rutiner för hur elevernas behov av extra anpassningar eller sär

skilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska tillgodoses? 
• Finns fungerande rutiner för uppföljning av de gjorda insatserna? 
• Följer Kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt upp resultat och analys avse

ende kunskapsmålen i grundskolan? 

1.5. Metod och avg1·änsning 
Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av riktlinjer, rutiner, upp
följningar och andra styrande dokument. 

Intervjuer har genomförts med: 
Bildningschef 
Rektor och biträdande rektor Kyrkbacksskolan 
Specialpedagoger frän skolans EHT 
Förstelärare 

Granskningen är avgränsad till verksamheten grundskola och kommunstyrelsen är revis
ionsobjekt. 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

2. Lagstiftning och allmänna råd 
Skollagen (2010:800) 1 kap. fastställer att utbildningen inom skolväsendet ska främja alla 
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En strävan ska vara att upp
väga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Skolan har ett 
kompensatoriskt uppdrag. 

I 3 kap. handlar om elevers utveckling mot målen. Vid indikationer att elever inte kommer 
att nå kunskapskraven ska dessa skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Om eleven trots extra anpassningar fortsatt har 
svårt att nå kraven ska en utredning tillsättas som ska bedöma om ett åtgärdsprogram för 
eleven bör tillsättas. Ett åtgärdsprogram beslutas av rektorn. 

2 .1. Skolvel'kets allmänna råd 
Skolverket har tagit fram allmänna råd1 kring hur lärare, rektorer och skolpersonal ska 
arbeta med att ge stöd till elever som har svårt att nå upp till kunskapskraven i de olika 
ämnena. Råden är rekommendationer vilka bör följas och syftar till att påverka utveckl
ingen i en viss riktning enligt aktuell lagstiftning. När skolan ska ge stödinsatser till elever 
så finns två olika former; extra anpassningar och särskilt stöd. 

Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som genomförs inom ramen för 
den ordinarie undervisningen. Det behöver inte fattas något formellt beslut kring dessa 
och det kan handla om att hjälpa en elev med planering och strukturering av sin skoldag, 
ge extra tydliga instruktioner av skolarbetet, tillföra eleven särskilda tekniska hjälpmedel 
eller att under en tid få hjälp av specialpedagog. Dessa insatser ska enligt skollagen skynd
samt sättas in vid behov. 

Särskilt stöd är av en mer ingripande karaktär som inte är möjligt att genomföra inom 
den ordinarie undervisningen. Om behov finns ska rektorn se till att elevens behov av sär
skilt stöd skyndsamt utreds. Särskilt stöd får ges istället för den undervisning som eleven 
annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska i 
första hand ges i den gemenskap eller gruppering där eleven normalt ingår. 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som behöver särskilt stöd. Av programmet 
ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp 
och utvärderas. Åtgärdsprogrammet ska beslutas av rektor som även kan delegera beslut 
om åtgärdsprogram till annan personal, ofta specialpedagog. Beslut om åtgärdsprogram 
kan överklagas. 

Det är rektorn som ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner för vad som 
gäller när en elev behöver särskilt stöd. Rektorn ansvarar även för att skolpersonalen kän
ner till dessa rutiner så att lärare kan ta sitt ansvar. Besluten kring extra anpassningar, 
utredning av särskilt stöd samt åtgärdsprogram ska även dokumenteras med vissa krav på 
formalia. 

1 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverket 2014. 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

3. Grundskolan i Ljusnarsberg kom
mun 

Det finns en grundskola i Ljusnarsbergs kommun. Kyrkbacksskolan är en skola för elever i 
år F-9 och ligger i kommunens centralort Kopparberg. Organisationen är ny sedan hösten 
2017 och en ny skolledning (bildningschef och rektor) har tillträtt under hösten. Enligt 
skolledningen går ca 450 elever för tillfället på skolan. 

3.1. Skolresultat 
Enligt skolverkets statistik har Ljusnarsberg under 2017 en lägre andel elever som uppnått 
kraven i alla ämnen för årskurs nio jämfört med rikssnittet och länet. Andelen för år 2017 

har sjunkit i Ljusnarsberg vilket är i linje med den nationella trenden. 2 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, lägeskommun, andel(%) 
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Det är skillnader mellan pojkar och flickors resultat i Ljusnarsberg. 44,4 % av pojkarna 
nådde inte målen i minst ett ämne i åk 9 för 2017 medan siffran för flickor var 47,8 %. 

Måluppfyllelsens utveckling över en längre tid visar på varierande resultat med en nedåt
gående trend. 

2 Ljusnarsberg tillhör i SKLs kommungruppsindelning 2017 gruppen Pendlingskommun nära 
mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i an
nan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan 
kommun. Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen 
beräknas på dem elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet {elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). Uppgifterna avser elever i 
kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa Skolverket (Siris). 
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Fullmäktige i Ljusnarsbergs kommun har satt upp egna kunskapsmål för grundskolan. 
Det första målet är att elever i åk 3 som får godkänt på nationella provet i matematik ska 
öka till 2018. 
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Tillgänglig Statistik visar att det skett en kraftig ökning av antalet godkända elever i åk 3 
som blivit godkända i nationella provet i matematik. 2016 var samtliga elever godkända 
enligt statistiken vilket är klart över rikssnittet. 

Fullmäktiges andra kvalitetsmål är att eleverna i åk 9 genomsnittliga meritpoäng ska vara 
210 2018. 

3 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lä
geskommun, andel (%) Andel av elever i grundskolans årskurs 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov i matematik. Med lägeskommun avses elever i både kommunala och fristående 
skolor belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: Skolverket och SCB. 
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2016 låg det genomsnittliga meritvärdet bland elever i åk 9 på 189. 

4 

SKL har tagit fram ett mått kallat modellberäknat värde som tydligare ska kontrollera för 
bakomliggande faktorer i elevsammansättningen vilka påverkar skolresultaten. Dessa 
faktorer kan t.ex. vara föräldrarnas utbildningsnivå, om familjen tar mot ekonomiskt bi
stånd eller om familjen har invandrarbakgrund. När dessa faktorer vägs in skolresultaten 
visar det sig att Ljusnarsberg kommun avviker något negativt (-2,9 %, 2016) när det gäller 
andelen elever i åk 9 om når kunskapsmålen. Det är en indikation på att kommunen inte 
helt och hållet lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Det vill säga att kommunen har 
sämre resultatjämfört med andra kommuner även när man tar med elevernas bakgrunds
faktorer i beräkningen. Den negativa avvikelsen hade minskat från 2015 då den var -12,4 
%. 

Vid de intervjuerna vi har genomfört i samband med granskningen lyfts ett antal förut
sättningar i kommunen som utgör utmaningar i arbetet med att få samtliga elever att nå 
kunskapsmålen. 

• Ca 41 % av eleverna i grundskolan är nyanlända och har anvisats till kommunen de 
senaste två åren. Under hösten 2017 har ytterligare ca 35 nyanlända tillkommit. 

• Historiskt sett har kommunen varit ett brukssamhälle där högre utbildning inte 
nödvändigtvis varit en prioriterad faktor bland invånarna. Denna mentalitet upp
ges i viss mån även leva kvar idag trots att arbetsmarknaden ser annorlunda ut. 

• En generell brist på legitimerade lärare och svårigheter att rekrytera nyckelkompe
tens till kommunens skola. 

4 Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) 
Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. 
Uppgifterna avser elever i kommunens egna skolor eller fristående skolor i kommunen, oavsett 
folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (E=10, 0=12.5, C=15, 8=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 
340 poäng. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris). 
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Granskning av grundskolans arbete med att få eleverna att nå kunskapsmålen 

4. Iakttagelser och bedömningar 
4.1. Rutiner för att behoven uppmärksammas och 

tillgodoses 
• Kontrollmål: Finns fungerande rutiner för hur elevernas behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas be
hov ska tillgodoses? 

4.1.1. Rutiner 
Vid granskningstillfället var bildningschef och rektor nytillträdda på sina tjänster. Bild
ningschefen hade varit på plats i ca 2 månader och Kyrkbackskolans rektor ca 1 månad. 
Verksamheten har nyligen genomgått en omorganisation och både bildningschef och rek
tor har saknats under en period. 

Grunden för arbetet med att uppmärksamma och tillgodose elevernas behov av extra an
passningar och särskilt stöd uppges vara kommunens barn- och elevhälsoplan. Planen 
innehåller målen för arbetet med elevhälsan i kommunen, elevhälsans organisation samt 
en övergripande beskrivning av arbetet med att utreda och analysera behov av särskilt 
stöd. Målen för elevhälsan uppges inte utvärderats det senaste året pä grund av omorgani
sationen och att rektor saknats under en period. 

Kopplat till barn-och elevhälsoplanen finns dokumentet "Rutinerfor arbetet med extra 
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kom
mun" daterat 2015-01-01. Dokumentet innehåller rutiner och arbetsbeskrivningar för hur 
arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska fungera i enlighet med skollagens 
krav. Dokumentet innehåller också en mall för ett elevärendes gäng med beskrivning av 
varje del av arbetsgången i tabenform. I mallen framgår vilka åtgärder som ska vidtas vid 
respektive tillfälle eller situation samt vem som är ansvarig för att detta sker. I tabellen 
finns hänvisningar till vilken blankett eller man som ska användas vid det aktuella steget. 
Vi har tagit del av mallar för elevlogg och mall för åtgärdsplan. En blankett för att föra upp 
elevärenden till skolans elevhälsoteam (EHT) uppges vara under framtagande för tillfäJlet 
och vi har tagit del av ett utkast. Vid genomförda intervjuer framkommer att varken den 
nytillträdda rektorn eller bildningschef har haft möjlighet att ta del av den skriftliga rutin
beskrivning som finns i verksamheten då det gemensamma systemet där dessa lagrats 
inte varit tillgängligt. De uppger att de är medvetna om den praxis som finns i verksam
heten för hanteringen av elevärenden. Enligt specialpedagoger inom EHT har rutinerna 
och manarna varit tillgängliga för samtlig personal via kommunens läroplattform "It's 
Learning", under hösten 2017 har dessa dock pä grund av systemmigration varit otillgäng
liga för personalen. De skriftliga rutinerna och praxis uppges vara kända av personalen 
som arbetat i kommunen under något år eller längre. 

De intervjuade anser att Kyrkbacksskolans EHT är det centrala organet i grundskolans 
arbete med extra anpassningar eller särskilt stöd. I EHT deltar rektor, biträdande rektor, 
skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt skolpsykolog. EHT träffas en gång i veck
an för att behandla elevärenden som omfattar behov av särskilt stöd eller extra anpass
ningar. 
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De intervjuade på skolan anser att antalet elever med åtgärdsprogram för särskilt stöd är 
förhållandevis få sett till hur många elever som inte uppnår de nationella målen. En an
ledning till detta uppges vara att flera elever som kanske borde erhålla särskilt stöd får 
insatser genom extra anpassningar eller insatser som inte är dokumenterade i ett åtgärds
program. Detta trots att rutinen är att ärenden där elever uppmärksammats att eventuellt 
vara i behov av insatser ska gå via EHT där en utredning ska göras. Det förekommer att 
pedagoger direkt satt in speciallärare för insatser utan utredning via EHT. Längre tillbaka 
uppges skolan fått anmärkningar av skolinspektionen att för många elever hade åtgärds
program med insatser som ryms inom extra anpassningar istället för särskilt stöd. Detta 
har bidragit till att skrivandet av åtgärdsplaner blivit mer restriktivt och endast de elever 
som beviljats insatser genom undervisning i liten grupp, anpassad studiegång och enskild 
undervisning fick åtgärdsprogram. Övriga insatser till elever har registrerats via "elevlog
gen" som är det system där åtgärder inom extra anpassningar ska registreras. Både skol
ledning och specialpedagoger är medveten om denna problematik och uppger att arbete 
pågår för att hitta en balans kring bedömningarna. En blankett har tagits fram som ska 
utgöra underlag för framtida beslut om åtgärdsprogram för att skapa större likställighet i 
besluten. 

Rektor och specialpedagoger beskriver sättet som elevärenden inkommer till EHT idag 
som ostrukturerat. Tanken är att ärenden ska anmälas i förväg av pedagog eller mentor 
för att hanteras enligt fastställd agenda vid EHT. Enligt uppgift har skolan under året gått 
över till den så kallade Risbro-modellen. Risbro-modellen innebär att mentoransvaret för 
kommunens elever samlas hos en central resurs för att frigöra tid för övriga lärare till det 
pedagogiska arbetet Sedan modellen infördes uppges det finnas en större osäkerhet bland 
lärare och mentor hur ärenden ska lyftas till EHT. Vid intervjuerna uppges att de resurser 
som avsats till mentorsarbetet varit för små då en mentor haft ansvar för samtliga elever 
på Kyrkbacksskolan. Detta uppges resulterat i att de elevärenden som når EHT inte nöd
vändigtvis anmäls i förväg utan kan "kastas in" under pågående möte. 

Den nytillträdda skolledningen har under höstterminen 2017 bedrivit ett arbete för att ta 
fram nya rutiner för den nya organisationen med syfte att skapa ett likvärdigt arbetssätt 
inom grundskolan och elevhälsan i Ljusnarsbergs kommun. Skolledningen har tagit fram 
ett utkast till en rutinpärm som bland annat beskriver hur arbetet med särskilt stöd och 
extra anpassningar ska fungera. Rutinpärmen förtydligar ansvarsfördelning och arbets
gång gällande elevärenden, extra anpassningar, särskilt stöd, framtagande av åtgärdspro
gram för särskilt stöd vilket inkluderar utredning/kartläggning, beslut, upprättande och 
samt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. Dokumentet är omfattande och 
innehåller tydliga beskrivningar av arbetsgången och vilka åtgärder som ska vidtas i re
spektive del av arbetet i linje med Skolverkets allmänna råd för extra anpassningar, sär
skilt stöd och åtgärdsprogram. Dokumentet innehåller även ett antal mallar som ska an
vändas i arbetet. Vid intervjuerna uppges att rutinpärmen skickats ut på remiss till berörd 
personal och väntas tas i bruk i samband med årsskiftet 2017/2018. 

4 .1.2. Ätgärder 
Vid intervjuerna uppges att skolan främst försöker arbeta med anpassningar inom ramen 
för den ordinarie undervisningen utifrån den specifika elevens behov. Andra åtgärder som 
uppges vidtas för en elev i behov av stöd kan exempelvis vara att denne tillfälligt placeras i 
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en mindre grupp, får särskild studiehandledning och hjälp med struktur och planering 
eller tillgång till olika tekniska hjälpmedel eller samtalsstöd. 

Ett aktivt arbete med att få eleverna att närvara i skolan uppges även pågå i linje med be
slutad närvaroplan och genom uppsökande verksamhet av närvaroteam. 

Utöver dessa insatser för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd genomförs 
ett antal insatser för att förbättra måluppfyllelsen för samtliga elever på skolan. Lovskola 
erbjuds till elever som riskerar att inte bli godkända i något ämne. Studie- och yrkesvägle
dare har börjat med så kallade framtidsmöten och omvänd gymnasiemässa. Vid dessa 
tillfällen bjuds olika gymnasier in från Dalarna och Örebro för att visa upp sig. Här deltar 
även yngre elever för att motivera till studier. 

I vissa fall har ämneslärare även på eget initiativ erbjudit extra stöd till elever som vill 
höja sitt betyg i ett visst ämne genom handledning innan ordinarie lektioner. Personal 
finns också tillgänglig för läxhjälp och studiestöd vid "Studiehuset" varje måndag och 
onsdag efter skoltid. Skolbiblioteket har även inhandlat 400 nya böcker under hösttermi
nen och bemannats med en bibliotekarie, vilket saknats en tid. 

Elevernas måluppfyllelse inom matematik är högre än i övriga ämnen och detta uppges 
bero på en kombination av kompetenta ämneslärare i matte men även riktade insatser 
inom detta område. Skolan deltog i mattelyftet och det har även funnits möjlighet för två 
lärare att dela på klasser i samband med matematikundervisningen. 

Vid intervjuerna uppges det att detta tas som ett tecken på att högre måluppfyllelse bland 
eleverna är möjlig att nå genom riktade insatser. Möjligheterna till att arbeta effektivt med 
riktade insatser för att öka måluppfyllelsen bland eleverna i specifika ämnen upplevs be
gränsas av tillgängliga resurser och då framförallt tillgången på legitimerade lärare och 
övrig nyckelkompetens. Kompetensförsörjning uppges ligga i fokus för skolledningen 
framöver som en del i arbete med att höja måluppfyllelsen. 

4.1.3. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterat att det finns skriftliga rutiner för hur elevernas behov av extra anpassning
ar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska tillgodoses. Vi an
ser att dessa rutiner och rutinbeskrivningar inte fullt ut är kända och efterföljs i hela or
ganisationen. Delar av rutinerna är vid granskningstillfället inte anpassade till nuvarande 
organisation. 

Det är positivt att nya rutinbeskrivningar är under framtagande som är anpassade till nu
varande organisation. 

Vi rekommendera att rektor med stöd av förvaltningsledningen aktivt arbetar med delak
tighet och förankring med syfte att de nya riktlinjerna blir kända i hela organisationen. 
Detta blir en gemensam grund för en gemensam uppfattning och bedömning kring pro
cessen. 
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4.2. Rutinerfor uppföljning av insatser 
• Kontrollmål: Finns det.fungerade rutiner för uppfoljning av de gjorda 

insatserna? 

4.2.1. Iakttagelser 
EHT uppges följa upp betygsresultaten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
varje termin. Kvalitetsarbetet uppges generellt fokusera på elevernas resultat och att uti
från detta utveckla undervisningen inför kommande läsår. Ansvarig ämneslärare uppges 
genomföra så kallad ämnesanalys en gång per termin. Då sammanställs måluppfyllelsen i 
ett fyrfärgschema för samtliga elever i grundskolan inom respektive ämne. Färgerna re
presenterar hur väl eleven lever upp till målen i respektive ämne där röd färg indikerar att 
eleven inte når målen och blå att eleven når målen mer än väl. Ämnesanalysen uppges 
dokumenteras i Lärplattformen "It's Learning". 

Plattformen "lt's Learning" upplevs vara ett bra verktyg i sammanhanget där individuell 
information om eleverna och deras måluppfyllelse sammanställs och finns tillgänglig för 
personal, föräldrar och elever. I "It's Learning" uppges även den praxis som personalen 
arbetar efter idag finnas tillgänglig. 

De tidigare nämnda rutinmässiga mötena i EHT uppges vara generellt forum för diskuss
ion och uppföljning av elevärenden. Insatser och resultat inom ramen för extra anpass
ningar registreras av ansvarig lärare i den aktuella elevens elevlogg. Elevloggen finns i 
form av en tydligt uppdelad mall och är tillgänglig för samtliga pedagoger och EHT. I log
gen ska bland annat elevens starka och svaga sidor dokumenteras tillsammans med de 
extra anpassningar som gjorts, vilket datum dessa gj01ts och signatur av ansvarig lärare. 
Dessa insatser uppges utvärderas löpande av ansvarig lärare. Om läraren bedömer att de 
insatser som gjorts inte hjälpt eleven att höja måluppfyllelse och ytterligare insatser krävs 
inom ramen för särskilt stöd lyfts detta till EHT för utvärdering. 

De elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd uppges få sina behov och insatser do
kumenterade i individuella åtgärdsprogram. I varje åtgärdsprogram för de elever som får 
särskilt stöd framgår det hur och när uppföljning av insatserna ska ske. Enligt uppgift ge
nomförs uppföljningen av specialpedagog och mentor samt eventuellt ytterligare personal 
som var delaktiga och skrev programmet. Samma personer som varit delaktiga i att skriva 
programmen uppges generellt var med och utvärdera dem. Hur ofta planerna följs upp 
uppges variera något. Generellt är det sagt att uppföljning ska ske varannan månad men 
uppges se lite olika ut beroende på vilka insatser som beslutats förutsättningarna för ge
nomförande. Ett åtgärdsprogram uppges maximalt gälla under en termin sedan måste en 
ny skrivas utifrån utvärderingen av det tidigare programmet. 

Programmen finns endast tillgängliga för rektor och EHT och förvaras fysiskt och digitalt i 
respektive elevs mapp av specialpedagogerna. Det är även specialpedagogerna som beva
kar när programmen ska följas upp. De intervjuade anser att samtliga program följs upp 
då det uppges finnas ett överskådligt antal som specialpedagogerna klarar av att hålla 
uppsikt över. Varje åtgärdsprogram skrivs under av rektor för att det ska kunna överkla
gas. Statistik förs över det totala antalet program men det uppges inte genomföras några 
analyser av insatser och utfall på övergripande nivå. Programmen och insatserna uppges 
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följas upp och utvärderas systematiskt på individnivå. Samtliga åtgärdsprogram med till
hörande dokumentation sparas i fem år efter att eleverna gått ut nian. 

De intervjuade anser att det finns dokumenterade uppföljningar av de åtgärdsprogram 
som beslutas. Det finns en misstanke om att det är för få program i förhållande till hur 
många elever som inte når målen. Många insatser genomförs även för de elever som inte 
har program men kanske borde ha dem. Dessa insatser uppges i viss mån ske inom ramen 
för extra anpassningar men många insatser upplevs inte dokumenteras alls som ett resul
tat av detta. Detta uppges bidra till att det blir svå1t att genomföra en korrekt uppföljning 
och analys av det faktiska arbetet och resultaten på området. 

Vid intervjuerna uppges även att flera av de som är delaktiga i EHT dokumenterar sitt 
arbete i olika system som inte är helt kompatibla med varandra. Detta upplevs var ett ut
vecklingsområde framöver att se till att samtliga kan dokumentera insatser i samma sy
stem. 

4.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av genomförda insat
ser på individnivå som efterlevs. Rutinen fungerar för uppföljningen av de enskilda åt
gärdsprogrammen men inte för de åtgärder som sker genom extra anpassning eller andra 
individuella åtgärder för eleverna. Vi anser att det är osäkert om samtliga insatser som 
verkligen genomförs i arbetet med att få eleverna att nå kunskapsmålen dokumenteras 
och följs upp. 

Vi konstaterar vidare att det inte sker någon övergripande sammanställning eller utvärde
ring av insatser inom särskilt stöd eller extra anpassningar. Ett sådant fö1farande kan vara 
ett viktigt underlag. Vi rekommenderar att EHT, rektor och ledning att utveckla arbetet 
med stödinsatser och anpassningar. 

4.3. Kommunsty,-elsens uppfifljning av 1•esultat 
Kontrollmål: Fög'er kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt upp resultat 

och analys avseende kunskapsmålen i grundskolan? 

4.3.1. Iakttagelser 
Vid granskningstillfället är skolledning nytillträdd. Vid intervjuerna uppges att varken 
bildningschef eller rektor ännu varit delaktig i någon uppföljning eller återrapportering av 
det systematiska kvalitetsarbetet till styrelsen eller bildningsutskottet. Någon specifik 
återrapportering kring insatser och resultat kring extra anpassningar eller särskilt stöd 
uppges inte kommit politikerna till del under år 2016 eller 2017. Tidigare år har politiker
na tagit emot en övergripande kvalitetsredovisning som innehåller insatser, resultat och 
analys av arbetet med att nå fullmäktiges kunskapsmål i grundskolan men inte de nation
ella målen. Det uppges inte ha skett någon sådan sammanställning eller rapportering un
der läsåret 2016/2017 på grund av personalsituationen i verksamheten. 

Skolledningen uppger att diskussioner har fö1ts med politikerna i kommunstyrelsen samt 
styrelsens bildnings- och sociala utskott kring formerna och innehållet i rapporteringen 
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till politikerna. Politikerna har efterfrågat en bredare återrapportering kring nyckeltal 
kvartalsvis. Detta inkluderar måluppfyllelse och meritvärden men ingen specifik återrap
portering kring särskilt stöd eller extra anpassningar. Bildningschefen uppger att ett för
slag är framlagt till politikerna att den kvartalsvisa rapporteringen ska ske tematiskt och 
fokusera på olika grupper av nyckeltal varje kvartal. Denna återrapportering är tänkt att 
följa ett årshjul som tydliggör vad som ska rapporteras när. 

De intervjuade anser generellt att det för tillfället inte finns något specifikt årshjul för 
uppföljningen av kvalitetsarbetet. Framförallt uppges det vara elevenkäterna och ämnes
analyserna (sammanställningen av respektive elevs måluppfyllelse) som följs upp och 
analyseras på övergripande nivå. Efter att enkäten och ämnesanalysen utvärderats inom 
verksamheten har rektorn generellt genomfört en övergripande analys tillsammans med 
EHT. Resultatet har sedan skickats vidare till bildningschefen som presenterat för politi
ken. Resultatet av den övergripande analysen uppges även gå tillbaka till lärare och övrig 
personal för gemensamma diskussioner när samtlig personal har samlade utvärderingar 
arbetet, oftast i slutet på terminen. 

Tidigare bildningschef uppges tagit del av elevernas måluppfyllelse i form av färgschemat 
två gånger om året. Bildningschefen uppges sedan ha redovisat måluppfyllelsen till den 
tidigare nämnden två gånger om året. 

Ordförande i bildningsutskottet uppges besöka verksamheten med jämna mellanrum för 
att visa upp sig och bilda sig en uppfattning om skolarbetet i allmänhet. Politikerna i ut
skottet uppges generellt vara intresserade av utvecklingen av betygsstatistikens utveckling 
och insatser som genomförts inom samfinansierade projekt. 

4.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

Vi konstaterar att ingen uppföljning av arbetet med särskilt stöd eller extra anpassningar 
återrapporteras till styrelsen eller utskottet. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen 
inte har tagit del av sammanställd kvalitetsredovisning för läsåret 2016/2017 på grund av 
avsaknad av rektor och bildningschef. Vi noterar att nya former för återrapportering kring 
kunskapsmålen är under utveckling. 
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5. Revisionell bedömning 
Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga: 

Säkerställer Kommunstyrelsen att grundskolornas arbete, med att få 
eleverna att nå kunskapsmålen, är ändamålsenligt? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommunstyrelsen inte 
säkerställer att grundskolornas arbete, m ed att få eleverna att nå kunskapsmålen, är 
ändamålsenligt. 

Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för 
nedanstående kontrollmål: 

• Kontrollmål: Finns fungerande rutinerför hw· elevernas behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas be
hov ska tillgodoses? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterat att det finns skriftliga rutiner för hur elevernas behov av extra anpassning
ar eller särskilt stöd ska uppmärksammas och hur elevernas behov ska tillgodoses. Vi an
ser att dessa rutiner och rutinbeskrivningar inte fullt ut är kända och efterföljs i hela or
ganisationen. Delar av rutinerna är vid granskningstillfållet inte anpassade till nuvarande 
organisation. Det är positivt att nya rutinbeshivningar är under framtagande som är an
passade till nuvarande organisation. 

• Kontrollmål: Finns det fungerade rutiner för uppfåljning av de gjorda 
insatserna? 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns rutiner för uppföljning och utvärdering av genomförda insat
ser på individnivå som efterlevs. Rutinen fungerar för uppföljningen av de enskilda åt
gärdsprogrammen men inte för de åtgärder som sker genom extra anpassning eller andra 
individuella åtgärder för eleverna. Vi anser att det är osäkert om samtliga insatser som 
verkligen genomförs i arbetet med att få eleverna att nå kunskapsmålen dokumenteras 
och följs upp. 

Vi konstaterar vidare att det inte sker någon övergripande sammanställning eller utvärde
ring av insatser inom särskilt stöd eller extra anpassningar. Ett sådant förfarande kan vara 
ett viktigt underlag. 

• Kontrollmål: Följer kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt upp re
sultat och analys avseende kunskapsmålen i grundskolan? 
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Vi bedömer att kontrollmälet inte är uppfyllt. 

Vi konstaterar att ingen uppföljning av arbetet med särskilt stöd eller extra anpassningar 
äterrapporteras till styrelsen eller utskottet. Vidare konstaterar vi att kommunstyrelsen 
inte har tagit del av sammanställd kvalitetsredovisning för läsåret 2016/2017 på grnnd av 
avsaknad av rektor och bildningschef. Vi noterar att nya former för återrapportering kring 
kunskapsmålen är under utveckling. 

5.1. Rekommendationer 
• Vi rekommendera att rektor med stöd av förvaltningsledningen aktivt arbetar med 

delaktighet och förankring med syfte att de nya riktlinjerna blir kända i hela orga
nisationen. Detta blir en gemensam grund för en gemensam uppfattning och be
dömning kring processen. 

• Vi rekommenderar att EHT, rektor och ledning att utveckla arbetet med stödinsat
ser och anpassningar. 
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