
Grundskola med fritidshem och grundsärskola (enligt 2010 års skollag)

Bastillsyn efter ny mall

Bedömningspunkt

Ej 

bedömda 

skolor

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal

1.3 Trygghet och studiero 8 100 0 0 0

1.3.1
I skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 

elever
8 100 0 0 0

1.4 Särskilt stöd 8 100 0 0 0

1.4.1
När det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås vidtas de åtgärder författningarna kräver
8 100 0 0 0

2.1 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen 7 87 1 13 0

2.1.1
Rektorn för en skolenhet ansvarar för att utbildningen systematiskt och 

kontinuerligt planeras, följs upp och utvecklas
7 87 1 13 0

3.1 Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevers närvaro 6 75 2 25 0

3.1.1 Alla elever har lika tillgång till utbildning i skolväsendet 6 75 2 25 0

3.1.2 Utbildningen i grundsärskolan är utformad efter varje elevs förutsättningar 7 87 1 13 0

4.1 Huvudmannaskap och godkännande1 0 0 1 100 7

4.1.1 Huvudmannen har förutsättningar att följa föreskrifterna för utbildningen 0 0 1 100 7

4.2
Fritidshemmet kompletterar skolans utbildning och erbjuder en meningsfull 

fritid
1 100 0 0 7

1 Gäller endast fristående huvudman

- Statistiken visar grundskolor med fritidshem och särskola där Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn 2013. Under året fattades beslut för 8 

grundskolor med fritidshem och särskola med den nya basmallen.

- Vid tillsynen bedöms ett antal områden, bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i lagar och andra bestämmelser.

- Alla skolor bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter. Skälet till detta är att det på vissa skolor inte är möjligt att göra en bedömning eller att 

bedömningspunkten inte är relevant för just den aktuella skolan.

- För varje bedömningspunkt redovisas antal och andel skolor där Skolinspektionen vid tillsynen bedömt att styrdokumentens mål och krav uppnås eller att 

åtgärder behöver vidtas.
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