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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Hallands
läns landsting att senast den 2 februari 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade
brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på
annat sätt.
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Skolinspektionen konstaterar att Hallands läns landsting inte uppfyller
författrtingskraven avseende att:
•
•

•

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de
beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§
skollagen)

Åtgärder
-

Huvudmannen ska följa upp resultaten inom gymnasieskolan och dokumentera
denna uppföljning.
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen ska huvudmannen
besluta om och genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumentera
dessa.

Bedömning
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Hallands läns landsting under vårterminen
2017. Intervjuer med företrädare för huvudmannen genomfördes den 26 januari 2017.
Skolinspektionen har också tagit del av dokument rörande verksamheten publicerade
på huvudmannens webbplats i februari 2017. Detta beslut avser huvudmannens
samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasieskola. Skolinspektionens tillsyn visar att Hallands läns landsting har påbörjat ett arbete med att
skapa strukturer och system för ett systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå
och att bidra till detta på skolenhetsnivå. Dock bedömer Skolinspektionen att huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inte fullt ut uppfyller skollagens krav då det
saknas analyser av kunskapsresultat och resultat i relation till andra nationella mål. Då
detta inte finns saknas också ett viktigt underlag för beslut om utvecklingsåtgärder som
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huvudmannen har att fatta. I tillsynen framkommer också att huvudmannen inte har
beslutat om plan för utbildningen vid de två introduktionsprogrammen som ges vid
Munkagårdsgymnasiet, detta beskrivs och bedöms i beslut för skolenheten
Munkagårdsgymnasiet, dnr: 2017:1257.

Föreläggande
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Skolinspektionen bedömer att Hallands läns landsting inte har ett systematiskt
kvalitetsarbete som uppfyller författningarnas krav. Tillsynen visar att huvudmannen
endast till viss del följt upp kunskapsresultaten för gymnasieskolan. Exempelvis saknas
uppföljning av elevernas studieresultat i form av betyg. Det saknas också tillräcklig
uppföljning av kunskapsresultat på introduktionsprogrammen. De resultat som har
följts upp har inte analyserats. Därav följer att det saknas beslut om, planering för och
genomförande av utvecklingsåtgärder som tar sin utgångspunkt i behov som framkommit vid en analys av resultaten. Skolinspektionen vill i sammanhanget påpeka
vikten av att kunskapsresultat på introduktionsprogrammen följs upp på sådant sätt att
de blir relevanta sett till de olika introduktionsprogrammens syften, längd och huvudsakliga innehåll, vilket ska framgå av huvudmannens plan för respektive utbildning.
Enlig skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för
utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det vid uppföljning, genom
klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska
huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Av den dokumentation över huvudmannens kvalitetsarbete som Skolinspektionen tagit
del av (inskickade dokument inför tillsynen samt "Driftnämnden Kultur och skolas
årsredovisning 2016" som publicerats på huvudmannens webbplats i februari 2017)
framgår att uppföljning av resultat från gymnasieutbildningen har skett i begränsad
omfattning. De resultat som följts upp i årsredovisningen är andelen elever vid
"Naturbruk Halland", det vill säga Munkagårdsgymnasiet och det numera nedlagda
Plönningegymnasiet, som år 2016 nådde gymnasieexamen vid de nationella program
som då bedrevs (naturbruksprogrammet och hantverksprogrammet). I årsredovisningen anges också andelen elever som nått gymnasieexamen vid naturbruksprogrammet vid Munkagårdsgymnasiet, som är det nationella gymnasieprogram som
huvudmannen fortsatt bedriver efter läsåret 2015/16. Andelen jämförs med motsvarande andel i riket. Det sker också uppföljning av andelen elever som påbörjat sin
utbildning vid introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val vid de två
skolenheterna och som nått gymnasieexamen respektive gått ut med studiebevis om
minst 2250 poäng. Dessa resultat jämförs med föregående års resultat. Vidare anges ett
resultatmått för utbildningen på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion som
syftar till att mäta bland annat anställningsbarhet, men detta har inte följts upp. Det
finns i huvudmannens dokumentation av kvalitetsarbetet inga analyser av de resultat
som följs upp.
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I "Verksamhetsplan kultur och skola 2017" anges vissa aktiviteter för att utveckla
utbildningen, som att "använda Skolverkets självskattningsverktyg BRUK som grund i
det systematiska kvalitetsarbetet" och att "fortsätta erbjuda Pluggverkstad, men med
ambitionen att den kan äga rum även dagtid". Det framgår inte i planen att
aktiviteterna är kopplade till någon analys av resultaten.
Förvaltningschefen beskriver i intervju att hon har diskuterat kvalitetsfrågor med
ansvarig nämnd utifrån vad som finns reglerat i skollagen och att detta arbete
påbörjades våren 2016. Under 2016 har det enligt förvaltningschefen bedrivits ett
grundarbete för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och rutinerna ska nu slås
fast. Enligt förvaltningschefen har det tagits fram en ny intemkontrollplan som ska
användas av huvudmannen för att följa upp bland annat planer mot kränkande
behandling och individuella studieplaner. Förvaltningschefen beskriver vidare att de
har för lite kunskap om och för lite analys av studieresultaten inom gymnasieskolan.

Motivering till föreläggande som ingripande
Hallands läns landstings verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande
föreskrifter. Hallands läns landsting föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Hallands läns landsting uppfyller
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna.

På Skolinspektionens vägnar

Fredrik Mattsson
Beslutsfattare

Linda Svensson
Föredragande

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Hallands läns landsting
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Fakta om Hallands läns landsting
Hallands läns landsting/Region Halland bedriver gymnasieutbildning vid
Munkagårdsgymnasiet i Tvååker i Varbergs kommun. Den gymnasieutbildning som
bedrivs är inom ett nationellt yrkesprogram; naturbruksprogrammet med
inriktningarna djur, lantbruk, skog och trädgård samt de två introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion. Vid skolan finns
ett elevboende som huvudmannen också är ansvarig för. Chefen för elevboendet ingår i
skolans elevhälsoteam.
På samma skolområde som gymnasieutbildningen bedrivs även
arbetsmarknadsutbildning samt vuxenutbildning som sker på uppdrag av Varbergs
kommun.
Måluppfyllelse

Kunskapsresultat

Skolverkets statistik visar att 86 procent av de elever vid huvudmannens
gymnasieutbildning vid Munkagårdsgymnasiet som avslutade utbildningen vid
naturbruksprogrammet med avgångsbetyg våren 2016 fick gymnasieexamen. Detta är
lägre än genomsnittet i riket för naturbruksprogrammet som samma är var 89 procent.
Enligt Skolverkets statistik var den genomsnittliga betygspoängen 13,5 hos de elever på
huvudmannens gymnasieutbildning vid Munkagårdsgymnasiet som avslutade
utbildning vid naturbruksprogrammet våren 2016. Detta är något lägre än genomsnittet
i riket för naturbruksprogrammet som samma år var 13,9.
När det gäller kunskapsresultaten vid introduktionsprogrammen programinriktat
individuellt val och yrkesintroduktion finns ingen nationell statistik. Av de
uppföljningar av kunskapsresultat som huvudmannen redovisar för år 2016 finns
uppgifter som är sammanslagna resultat för både Munkagårdsgymnasiet och det nu
nedlagda Plönningegymnasiet. Av dessa uppgifter framgår att 8 procent av eleverna
som påbörjade sin utbildning vid introduktionsprogrammet programinriktat
individuellt val, gick vidare till det nationella yrkesprogrammet och nådde
yrkesexamen efter genomförda studier på "Naturbruk Halland". Huvudmannen
redovisar inga resultat för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.
Resultat av arbetet med trygghet och studiero

Vid tiden för tillsynen finns ingen resultatredovisning på huvudmannanivå avseende
trygghet och studiero. I Skolinspektionens enkät som genomfördes våren 2016 med
elever i årskurs 2 på skolenheten (svarsfrekvens 81 procent), svarar 97 procent att
påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra. I
samma enkät svarar 85 procent av eleverna att påståendet "Jag har studiero på
lektionerna" stämmer helt och hållet eller ganska bra.
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Hej!
Översänder Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hallands läns landsting.
Beslutet expedieras endast på detta sätt.

Enligt uppdrag
________________________________
Edda Torisdottir
Administratör, Inspektionsavd i Göteborg
Skolinspektionen
Postadress: Box 2320, 403 15 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 20
Telefon: 08‐586 080 00
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