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Inledning
En huvudman måste söka tillstånd hos Skolinspektionen för att få starta en fristående skola eller utöka
skolverksamhet på en redan befintlig fristånde skola. Om Skolinspektionen godkänner ansökan genomförs en etableringskontroll innan den nya skolverksamheten får starta. Syftet med kontrollen är
att se om förutsättningar finns för att ge elever en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen
kontrollerar att huvudmannen, alltså företaget eller organisationen som driver skolan, har de materiella och personalmässiga förutsättningar som krävs.

Totalt 61 fristående skolor genomgick etableringskontroll 2018
Inför höstterminen 2018 genomförde Skolinspektionen 61 etableringskontroller. Av dessa rörde 24
nyetablerad verksamhet medan 37 etableringskontroller rörde utökningar av redan befintliga skolenheter. De skolenheter som genomgått etableringskontroll inför höstens skolstart är belägna i 32 olika
kommuner och bedrivs av 42 olika huvudmän.

Fem skolenheter hade brist
Brister upptäcktes i etableringskontrollen av fem skolenheter med fem olika huvudmän. Huvudmännen fick beslut om föreläggande om att åtgärda bristerna.
I fyra av fallen rörde det sig om nyetableringar av skolor, alltså verksamhet som var på väg att starta.
En av skolorna hade brister inom två områden medan övriga fyra skolor hade brist inom ett område.
Inom följande områden konstaterades brister:


Huvudmannen har inte ordnat tillgång till elevhälsa för eleverna, så att den kan användas förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 skolor)



Huvudmannen har inte ordnat ändamålsenliga lokaler och utrustning, eller böcker och andra
lärverktyg som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (1 skola)



Huvudmannen har inte anställt rektor med pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. (1 skola)



Huvudmannen har inte anställt lärare som har legitimation och utbildning för den undervisning de ska bedriva i samtliga ämnen/de ämnen utökningen avser. (1 skola)



Huvudmannen har inte genomfört samråd med den kommun där utbildningen ska bedrivas. (1
skola)

Samtliga huvudmän som fick föreläggande i etableringskontrollen 2018 åtgärdade bristerna innan terminen startade. Skolinspektionen har därmed inte återkallat något godkännande om tillstånd i etableringskontrollen 2018.
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