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2018-05-07
Kompetensnämnden

Kon 2017/107
Redovisning av arbetet med garanterad undervisningstid och timplaner
till Skolinspektionen enligt tidigare beslut

Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1

Kompetensnämnden godkänner förvaltningens svar till Skolinspektionen av de
vidtagna åtgärderna samt dess effekter gällande den garanterade undervisningstiden.

Ärendet i korthet

Järfälla gymnasium har ingått i en granskning av 25 gymnasieskolor angående den
garanterade undervisningstiden. Skolinspektionen återkom med en rapport som tog
upp ett antal utvecklingsområden som skolan och huvudman ska åtgärda.
Järfälla gymnasium påbörjade ett arbete med att åtgärda de brister som Skolinspektionen påpekade under slutet av 2017 och tillsammans med förvaltningen beskrevs
dessa i svaret som skickades till Skolinspektionen 2017-11-21 (Kompetensnämndens
beslut 2017-12-06 § 88).
Huvudmannen ska senast den 31 augusti 2018 inkomma med en redovisning hur man
arbetat för att förbättra de områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. Förvaltningen har sammanställt ett förslag till svar.

Handlingar

1

Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-07.

2

Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder som skickas som svar till
Skolinspektionen senast 31 augusti, 2018-05-04, inklusive bilagorna 1-4.
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Bakgrund

Skolinspektionen har av med stöd i 26 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan. Syftet är enligt
Skolinspektionens rapport ”att granska skolhuvudmäns och skolors arbete med att se
till att elevers faktiska genomförda undervisningstid når upp till minst den garanterade undervisningstiden”. Granskningen är avgränsad till fyra nationella gymnasieprogram; naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, el-energiprogrammet samt vård-och omsorgsprogrammet. Järfälla gymnasium bedriver tre av
dessa program som har granskats.
Granskningen av Järfälla gymnasium genomfördes den 13-14 september. Genomförandet innebar - förutom att ta del av dokumentation - intervjuer med rektor, lärare,
schemaläggare, elever, och representanter för huvudman.
Enligt Skolinspektionens rapport identifierades tre utvecklingsområden som
behövdes åtgärdas:
1

2

3

Huvudmannen och rektor behöver säkerställa att beslut om elevernas
undervisningstid (i form av timplaner) innebär att eleverna får den minst
garanterade undervisningstiden.
Huvudmannen och rektor behöver säkerställa att planering och schemaläggning
av elevernas undrevisningstid sker med tillräckliga marginaler för att eleverna
ska ha möjlighet att få den garanterade undervisningstiden.
Huvudmannen och rektor behöver följa upp vilken undervisningstid som
faktiskt har genomförts. Detta för att kunna vidta åtgärder i tid om
undervisningstiden behöver utökas och för att kunna redovisa att varje elev får
den undervisning som hen har rätt till. I detta ingår att huvudmannen och rektor
behöver säkerställa att all genomförd undervisningstid registreras.

Analys

Förvaltningen har följt Järfälla gymnasiums arbete med att åtgärda de brister som
redovisades i åtgärdsplanen. Under vecka 16 genomfördes också dialogmöte på
enheten under ett antal dagar.
Enheten har tagit fram nya timplaner för samtliga program och inriktningar vilka
förvaltningen har tagit del av. När det gäller timplanerna för Järfälla gymnasium har
rektor enligt kompetensnämndens delegeringsordning (fastställd 2016-09-28 § 162)
rätt att besluta om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet samt om fördelning av undervisningstiden över läsåren.
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Likaså har förvaltningen tagit del av Järfälla gymnasiums översyn och redovisning
av läsårsdata för att säkerställa elevernas rätt till minst 15 veckors APL samt att
nationella prov och mentorstid ligger utanför den garanterade undervisningstiden.
Rektor har säkerställt att schemaläggning utgår från den garanterade undervisningstiden enligt respektive timplan och att den schemalagda lektionstiden går att
genomföra utan avbrott.
Uppföljning av den garanterade undervisningstiden sker för närvarande analogt då
enheten identifierat brister i deras digitala system. Detta är naturligtvis inte tillfredställande och mycket tidskrävande för enheten och behöver åtgärdas. Rektor har
kontakt med lärportalens leverantör i denna fråga.
Under sommaren kommer enheten lämna in sin kvalitetsrapport till nämnden, där
bland annat uppföljning av den garanterade undervisningstiden kommer att
redovisas.

Överväganden

Förvaltningen har tillsammans med rektor skrivit svar utifrån den mall som följde
med beslutet och som ska vara inkommit till Skolinspektionen senast 31 augusti.
Förvaltningens bedömning är att de åtgärder som vidtagits enligt tidigare åtgärdsplan
har genomförts och dess effekter redovisas i svaret till Skolinspektionen.
Redovisning av timplaner kommer fortsättningsvis att ske årligen till nämnden.
Frågorna kommer också att följas upp i det årliga dialogmötet och kvalitetsrapporten
till nämnden.

Barnkonsekvensanalys

Besluten påverkar eleverna på Järfälla gymnasium genom att de åtgärder som har
genomförts kommer att leda till en ökad kvalitet på utbildningen inom gymnasieprogrammen.
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