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Svar till skolinspektionen efter uppföljning av
Edsbro skola
Förslag till beslut
Barn-och skolnämnden delegerar till ordförande att fatta beslut om det svar som Skolinspektionen
begär av huvudmannen efter uppföljning av Edsbro skola.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2019. Norrtälje kommun
besvarade föreläggandet den 8 januari med att redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras för
att åtgärda de brister som framkommit under tillsynen i juni 2019. Skolinspektionen har nu gjort en
inkommit med ett beslut angående de brister som framkom i vid uppföljningen. Senast den 31 augusti
2020 ska Norrtälje kommun vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. Åtgärderna ska skriftligen
redovisas för Skolinspektionen samma dag.

Ärendet
Beskrivning
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2019.
Skolinspektionen fattade den 19 juni 2019 beslut efter tillsyn för Edsbro skola. Norrtälje kommun
besvarade föreläggandet den 8 januari med att redovisa de åtgärder som vidtagits eller planeras för
att åtgärda de brister som framkommit under tillsynen i juni 2019.
Skolinspektionen har nu gjort en inkommit med ett beslut angående de brister som framkom i vid
uppföljningen. Enligt skolinspektionens bedömning kvarstår förelägganden inom området:





Värdegrundsarbete som bygger på respekt och delaktighet
Elevhälsans arbete med förebyggande och hälsofrämjande arbete
Arbetet med studie-och yrkesvägledning på skolan

Skolinspektionen bedömer däremot att de tidigare identifierade bristerna gällande det systematiska
kvalitetsarbetet är avhjälpt.
Senast den 31 augusti 2020 ska Norrtälje kommun vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
Åtgärderna ska skriftligen redovisas för Skolinspektionen samma dag.
Lagkrav
Skollagen 2010:800
Koppling till gällande styrdokument
Inte tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Inte tillämplig

Förvaltningens analys och slutsatser
Norrtälje kommuns svar kommer att vara hur elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete
kommer att förstärkas under kommande läsår, hur skolan ska arbeta vidare med värdegrundsarbetet
samt hur skolan ska tillgodose elevernas behov av vägledning inför kommande utbildningsval och
yrkesval. Det arbetet kommer att vara klart senast den 28 augusti.

Tidplaner
Ärendet behandlas i barn- och skolnämndens arbetsutskott 2020-08-24 och vid barn- och
skolnämndens sammanträde 2020-09-07.
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Bilagor
Beslut efter uppföljning efter tillsyn av Edsbro skola.

Beslut skickas till
Statens Skolinspektion
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