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Bildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Granskning av Bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse.
Revisorerna har låtit genomföra en granskning Bildningsnämndens aktiva insatser för ökad måluppfyllelse. Granskningens syfte har varit att bedöma om Bildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig utbildning som ger elever det stöd
och den stimulans som behövs för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse.
Vår revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att Bildningsnämnden ej säkerställer en ändamålsenlig utbildning som ger elever det stöd
och den stimulans som behövs för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse.
Granskningen visar att det finns fungerande rutiner för såväl övergångar samt för
att identifiera behov av stödinsatser. Granskningen visar dock på en entydig bild
av att det finns stora brister i förutsättningarna för att ge det stöd som eleverna
behöver och har rätt till enligt skollagen. Bildningsnämnden får en omfattande
information om verksamheten i grundskolan men vi bedömer att skolornas svårigheter att organisera stödinsatser inte kommit nämnden till del i tillräckligt hög
utsträckning. Vi bedömer att Bildningsnämnden vidtar begränsade åtgärder för
att förbättra förutsättningarna för skolorna att genomföra sitt uppdrag
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi Bildningsnämnden att:
•
•

systematiskt följa arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, och
analysera resurstilldelningens effekter på skolornas möjlighet att tillgodose
elevernas identifierade behov av stödinsatser,
arbeta aktivt för att säkerställa ekonomiska och personella förutsättningar
för skolorna att bedriva arbetet med stödinsatser i enlighet med skollagen

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av granskningen.
Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 15 februari 2022.
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