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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/143
Rapport och åtgärder med anledning av Skolinspektionens
tillsynsbeslut

Förslag till beslut

1

Kompetensnämnden godkänner förvaltningens rapport med föreslagna åtgärder
som svar till Skolinspektionen inom de olika verksamhetsområdena.

Ärendet i korthet

Skolinspektionen genomförde med start under hösten 2016 tillsynsbesök i Järfälla
kommun. I slutet av november och början av december besökte Skolinspektionen
Järfälla gymnasium för att granska gymnasiesärskolan och yrkesprogrammen inom
tidigare YTC. I januari intervjuades rektorer och ansvariga för vuxenutbildningen,
gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan. Intervjuer genomfördes även med
förvaltningschef och politiker.
Tillsynsbeslutet för vuxenutbildningen innehåller inga förelägganden. Beslutet för
gymnasieskolan innebär att huvudman och skolenhet ska säkerställa att skolpsykolog
anställs för att ingå i elevhälsoteamet för ett förebyggande och långsiktigt elevhälsoarbete inom Järfälla gymnasium.
Tillsynsbeslutet för gymnasiesärskolan innebär att huvudman och skolenheten ska
säkerställa att skolpsykolog anställs samt att huvudmannen ska säkerställa att
gymnasiesärskolan följs upp och redovisas på huvudmannanivå.
Tillsynsbeslutet för yrkesprogrammen visar på brister. Skolinspektionen framför krav
på föreläggande inom området ”Extra anpassning och särskilt stöd” samt för området
”Förutsättningar för lärande”.
Handlingar
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Skolinspektionens beslut för gymnasiesärskolan efter tillsyn i Järfälla kommun
2017-03-07
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Skolinspektionens beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Järfälla kommun
2017-03-07
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Skolinspektionens beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Järfälla gymnasium 2017-02-23

Bakgrund

Skolinspektionen påbörjade i slutet av november och början av december 2016 sitt
tillsynsbesök i Järfälla kommun. Tillsynsbesöket inkluderade Barn- och ungdomsnämnden och Kompetensnämnden. I granskningen av Kompetensnämnden ingick
tillsyn av Gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan på
huvudmannanivå men även tillsyn av gymnasiesärskolan samt yrkesprogrammen på
tidigare YTC på Järfälla gymnasium.
Skolinspektionen genomförde tillsynsbesök på Järfälla gymnasium under vecka 48.
Intervjuer med rektorer för alla verksamheter, förvaltningschef samt representanter
från nämnden genomfördes i januari 2017. De politiker som intervjuades var ordförande Christian Bengtzelius (S), vice ordförande Irma Lindell-Estun (S) samt andre
vice ordförande Emma Feldman (M).
Analys

Beslut efter tillsyn i Järfälla kommun
Tillsynsbeslutet för vuxenutbildning i Järfälla kommun innehåller godkännande inom
både område 1. Förutsättningar för utbildningen i vuxenutbildningen och inom
område 2. Utvecklingen av utbildningen i vuxenutbildningen. Detta är givetvis
mycket glädjande.
För den gymnasiala utbildningen fick Järfälla kommun på huvudmannanivå ett föreläggande inom område 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenhet angående
det förebyggande elevhälsoarbetet. Järfälla gymnasium har i nuläget ingen fast
anställd skolpsykolog. Skolinspektionen anser inte att det är fullt tillräckligt att
skolan tar in skolpsykolog vi de tillfällen då skolan bedömer att behovs finns för
detta. Bedömningen är att skolspykolog saknas i elevhälsoteamet för det långsiktiga
och förebyggande elevhälsoarbetet.
För område 2. Utveckling av utbildningen vid skolenhet konstaterar Skolinspektionen
att det inte finns några brister.
Tillsynsbeslutet för gymnasiesärskolan innebär tyvärr föreläggande inom båda
områden. För område 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenhet innebär
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beslutet, liksom för den övriga verksamheten, att skolpsykolog ska rekryteras för att
kunna ingå i elevhälsoteamet för det långsiktiga och förebyggande elevhälsoarbetet.
För område 2 Utveckling av utbildningen vid skolenhet fick Järfälla kommun ett
föreläggande angående uppföljning av verksamheten inom gymnasiesärskolan.
Bedömningen i tillsynsbeslutet är att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning följt
upp verksamheten samt inte gjort det på ett systematiskt sätt.
Förvaltningen instämmer i den bedömningen eftersom vi inte i kvalitetsrapporter och
verksamhetsberättelser särredovisat resultat och uppföljning av målen för gymnasiesärskolan. Detta kommer att åtgärdas i redovisningarna för 2017 både när det
gäller kvalitetsrapporter och verksamhetsberättelse. Förvaltingen har dock följt upp
gymnasiesärskolan vid dialogmöte.
Järfälla gymnasium har påbörjat processen med rekrytering av skolpsykolog och
förvaltningens förhoppning är att detta kan vara åtgärdat till höstens skolstart.
Huvudmannen ska ha genomfört åtgärder enligt Skolinspektionens föreläggande
senast 2017-08-09 då svar ska vara inskickat till Skolinspektionen.
Beslut efter tillsyn i Järfälla gymnasium
För gymnasiesärskolans del innehåller Skolinspektionens beslut endast föreläggande
inom område 6. Förutsättningar för lärande och trygghet. Skolinspektionens
bedömning är att det är en brist att skolenheten inte har en specialpedagog som deltar
vid samtliga möten med elevhälsoteamet samt att skolan inte har en fast anställd
skolpsykolog som kan delta i elevhälsoteamets möten för att säkerställa ett långsiktigt och förebyggande elevhälsoarbete. Som beskrivits ovan har Järfälla gymnasium
idag en skolpsykolog anställd på timmar vid behov.
Skolenheten ska ha åtgärdat bristerna enligt Skolinspektionens föreläggande senast
2017-05-30.
Järfälla gymnasium fick inom yrkes- och introduktionsprogrammen föreläggande
inom område 2. Extra anpassning och särskilt stöd samt inom område 6. Förutsättningar för lärande och trygghet.
Skolinspektionens bedömning inom område 2 .Extra anpassning och särskilt stöd är
att skolan inte har satt in extra anpassningar för enskilda elever och inte utrett och
följt upp insatserna enligt skollagens krav.
Järfälla gymnasium hade redan innan Skolinspektionens tillsyn uppmärksammat och
påbörjat arbetet med att utreda och sätta in anpassningar för elever i behov av detta.
Den nya skolledningen upptäckte att många elever hade betyget F men att utredningar av dessa elever saknades.
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Elevhälsoteamet med ledning av skolledare initierade tidigt under hösten arbetet med
att kartlägga och sätta in nödvändiga åtgärder. En specialpedagog anställdes och
skolan rekryterade lärare i svenska som andra språk och matematik för att förbättra
undervisningen i dessa ämnen.
Skolledningen anordnade också en studiedag för lärarna på yrkesprogrammen, i syfte
att klargöra lärares ansvar att individanpassa undervisningen inom ramen för ordinarie kurs. Studiedagen handlade också om att tydliggöra arbetsgång och rutiner för
hur och när elevhälsoteamet ska kopplas in för utredning. En studie- och yrkesvägledare har satts in sedan skolstart för att vara behjälplig att korrigera elevers studieplaner och upprätta individuella studieplaner.
I dag arbetar elevhälsoteamet enligt skollagen beträffande utredningar och stödinsatser. Uppföljning sker fortlöpande. Järfälla gymnasium bedömer att bristerna
kommer att vara åtgärdade enligt föreläggande inom den tid som Skolinspektionen
angett.
Skolinspektionens konstaterade inom område 6. Förutsättningar för lärarande
trygghet att skolenheten inte uppfyllde författningskraven avseende förebyggande
värdegrundsarbete för att skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet.
Vidare bedömde Skolinspektionen att skolan inte uppfyller författningskraven med
avseende på att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande, för
att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
När det gäller värdegrundarbete så har Järfälla gymnasium kommit igång med en
grupp på ca 40 elever - däribland 18 från tidigare YTC - som tillsammans med
elvehälsan arbetar med skolans värdegrundsarbete. Skolenheten har även bokat in
utbildningen med HBTQ-certifiering som kommer att inkludera all personal på
skolan från hösten.
En utbildning ”Lika Olika” med Mary Juusela har bokats för elever och personal
under våren. Även inom yrkesprogrammen bedömde Skolinspektionen att tillgång
till skolpsykolog saknades i elevhälsoteamet för att arbeta förebyggande och
långsiktigt med elevhälsoarbetet.
Skolenheten ska ha åtgärdat bristerna enligt Skolinspektionens föreläggande senast
2017-06-30. Järfälla gymnasium bedömer att bristerna kommer att vara åtgärdade i
utsatt tid då svar till Skolinspektionen ska skickas in..
Barnkonsekvensanalys

Tillsynsbeslutet från Skolinspektionen berör våra ungdomar i allra högsta grad.
Skolenheten ska kommunicera resultat och åtgärder med ungdomar på Järfälla
gymnasium genom bl.a. elevrådet på skolan.
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Huvudmannen kommer att följa upp de åtgärder som skolenheten ska göra enligt
Skolinspektionens föreläggande på de dialogmöten – där förvaltningsledningen bl.a.
träffar elevgrupper - som ska genomföras under våren.
Slutsatser

Förvaltningens bedömning är att åtgärder enligt Skolinspektionens föreläggande till
Järfälla kommun är möjliga att genomföra inom utsatt tid. Järfälla gymnasium hade
redan tidigare påbörjat ett antal åtgärder inom yrkesprogrammen inom de områden
där Skolinspektionen påpekar att det förekom brister. En del brister är redan åtgärdade och övriga åtgärder är redan på gång.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att säkerställa att gymnasiesärskolans resultat
och måluppfyllelse kommer huvudman till del. Verksamheten kommer att redovisas
separat i kvalitetsrapporter och verksamhetsberättelser.
Skolpsykolog är på gång att rekryteras till Järfälla gymnasium.
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