Beslut
2019-05-16

Skolinspektionen

Dnr 43-2017:2984

Hallands läns landsting
regionen@regiorthalland.se

Beslut efter uppföljning för
gymnasieskola
efter tillsyn i Hallands läns landsting

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg

Beslut
2019-05-16
2 (3)
Dnr 43-2017:2984

Uppföljning av tillsyn i Hallands läns
landsting
Skolinspektionen genomförde tilLsyn av Hallands läns landsting under våren
2017. Skolinspektionen fattade den 21 augusti 2017 beslut efter tillsyn av
Hallands läns landstings ansvarstagande för utbildningen inom gymnasieskola.
Beslutet följdes upp och den 20 augusti 2018 fattade Skolinspektionen ett uppföljningsbeslut där Hallands läns landsting förelades att senast den 16 november
2018 vidta ytterligare åtgärder för att avhjälpa de brister som kvarstod.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som förelades i sistnämnda beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder
som Hallands läns landsting inkom med den 16 november 2018 samt kompletterande svar som inkom den 20 december 2018.

Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen.
Avhjälpt brist i verksamheten
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna
Tidigare konstaterad brist

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Hallands läns landsting inte
uppfyllde författningskraven 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 g skollagen)

Bedömning

Skolinspektionen förelade i beslut den 21 augusti 2017 Hallands läns landsting
att senast den 2 februari 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa brister som
konstaterats avseende huvudmannens ansvarstagande för utveckling av
utbildningen inom gymnasieskolan. Skolinspektionen konstaterade i
uppföljningsbeslut den 20 augusti 2018 att bristerna avseende huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete inte till fullo var avhjälpta. Hallands läns landsting
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förelades att vidta åtgärder för att avhjälpa de konstaterade bristerna. Bristerna
som konstaterades i uppföljningsbeslutet var att huvudmannen inte följde upp
resultaten på introduktionsprogrammen samt inte fattade beslut om och
planerade utvecklingsåtgärder utifrån en sådan uppföljning. Skolinspektionen
har nu gjort en uppföljning av de brister som förelades i sistnämnda beslut.
Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Hallands läns
landsting inkom med den 16 november 2018.
Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen inkommit med bedömer
Skolinspektionen att huvudmannen har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade
bristerna ska anses åtgärdade. Denna bedömning görs utifrån huvudmannens
skriftliga redovisning av åtgärder. Av dessa uppgifter framgår att huvudmannen
har tagit fram en konkret planering av vad som ska följas upp avseende de två
olika introduktionsprogrammen som bedrivs vid huvudmannens skolenhet.
Skolinspektionen har i det tidigare uppföljningsbeslutet konstaterat att det på
huvudmannanivå finns ett system för uppföljning av resultat samt beslut om och
planering för utvecklingsåtgärder som omfattar det nationella programmet inom
huvudmannens gymnasieutbildning. Mot bakgrund av att det alltså finns ett
system för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå som också används, bedömer
Skolinspektionen att den konkreta planering av vad som ska följas upp avseende
de två olika introduktionsprogrammen räcker för att visa att huvudmannen har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen
förutsätter att arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet till att
även omfatta uppföljning av resultat samt beslut om och planering av
utvecklingsåtgärder avseende introduktionsprogrammen fortskrider enligt den
planering som gjorts av huvudmannen.
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