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utredningar. Huvudmannen har därmed inte fullständigt prövat frågan om en sökande 
tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan innan eleven påbörjat sin utbildning. 

Enligt skollagen ska barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav 
därför att de har en utvecklingsstörning, tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i 
grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan 
ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
bedömning. Ett beslut om mottagande i gymnasiesärskolan ska föregås av en utredning 
motsvarande den som ska göras inför beslut om mottagande i grundsärskolan om utredning 
saknas eller det av andra skäl bedöms nödvändigt. 

Enligt Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
(SKOLFS 2013:20 s. 24-27) bör hemkommunen se till att den pedagogiska bedömningen 
fastställer om eleven har förutsättningar att kunna nå gymnasieskolans kunskapskrav, och 
utförs av personal med adekvat specialpedagogisk kompetens. Hemkommunen bör se till att 
den psykologiska bedömningen fastställer om eleven har en utvecklingsstörning, i så fall i 
vilken grad, och utförs av legitimerad psykolog. Hemkommunen bör vidare se till att den 
medicinska bedömningen fastställer om det finns medicinska orsaker till elevens 
inlärningssvårigheter, om dessa indikerar målgruppstillhörighet, och utförs av legitimerad 
läkare, eller någon annan hälso- och sjukvårdspersonal med adekvat utbildning. 
Hemkommunen bör se till att den sociala bedömningen fastställer om det finns sociala 
orsaker i eller utanför skolan som kan bidra till elevens inlärningssvårigheter, och utförs av 
kurator, eller någon annan med adekvat utbildning. I Skolverkets allmänna råd förklaras att 
syftet med den sociala bedömningen är att redovisa om det finns sociala orsaker och 
bakgrundsfaktorer som är av sådan karaktär att de kan förklara elevens svårigheter. Finns 
inga sådana omständigheter är det viktigt att detta framgår av bedömningen, så att man till 
exempel dokumenterar att man inte funnit några sociala faktorer som bedöms kunna ligga 
till grund för elevens svårigheter. 

Enligt förarbetena till skollagen infördes, för att betona vikten av en noggrann utredning 
inför beslut om mottagande i särskolan, en bestämmelse som slår fast att utredning inför 
beslut om mottagande ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
bedömning (prop. 2009/10:165 s. 3). 

Av Skolinspektionens utredning framgår att Herrljunga kommun, för ett fåtal elever, fattat 
beslut om mottagande i gymnasiesärskolan utan att fullständig utredning innehållande 
samtliga fyra bedömningar som krävs enligt skollagen varit gjorda. Skolinspektionen 
genomförde vid tillsynsbesöket en dokumentgranskning av de handlingar som legat till 
grund för mottagandet i grund- och gymnasiesärskolan för eleverna i Herrljunga kommun. 
Skolinspektionen begärde i samband med detta att få ta del av samtliga dokument i de 
utredningar som legat till grund för mottagandet. Av de dokument som Skolinspektionen då 
delgavs framgår att det finns elever som mottagits i gymnasiesärskolan, för vilka det saknas 
social bedömning eller medicinsk bedömning. Detta är inte förenligt med skollagen och dess 
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förarbeten som tydligt framhåller att samtliga fyra bedömningar ska ingå i en utredning 
inför beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. Skolinspektionen vill i sammanhanget 
understryka att syftet med den sociala bedömningen är att eventuella sociala faktorer som 
bedöms kunna ligga till grund för elevens svårigheter redovisas, och om inga sådana 
omständigheter finns är det viktigt att detta framgår av bedömningen. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. 
Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristen. 

Utveckling av utbildningen inom fritidshemmet och gymnasieskolan 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och fårbättra utbildningen i 

fritidshemmet och i gymnasieskolan inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och 

kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid fritidshemmen och 

vid gymnasiskolan. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta resultat avseende elevernas 

utveckling och lärande, och resultaten avseende tryggheten och studieron vid fritidshemmen, liksom 

kunskapsresultaten och resultaten avseende tryggheten och studieron vid gymnasieskolan. I arbetet 

ingår också att fålja upp de centrala förutsättningar som huvudmannen ger fritidshemmen och 

gymnasieskolan, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar sedan 

orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och fårutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som 

behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som cheferna för 

fritidshemmen/rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete på enhetsnivå, men också på uppgifter 

huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, 

anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därfår finnas en koppling mellan huvudmannens 

kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som chefen för fritidshemmetlrektorn tillsammans med lärare, 

övrig personal och elever leder vid fritidshemmen och gymnasieskolan. 

Ett annat viktigt verktyg får att se till att utbildningen i fritidshemmet och i gymnasieskolan är 

likvärdig är en behovsstyrd resursfårdelning, så att resursfårdelningen mellan skolenheterna anpassas 

efter skolornas skiftande behov och fårutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska som 

personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan göras 

i vilken grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet. 

Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav 
som anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§skollagen) 
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• 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) 

Atgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna. 
Bristerna kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

Huvudmannen ska följa upp resultat av utbildningen i fritidshemmet. Uppföljningen 
ska göras i relation till de nationella målen. 
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen av utbildningen i 
fritidshemmet ska huvudmannen besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder. 
Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade 
utvecklingsåtgärderna för fritidshemmet och genomföra dessa. 
Huvudmannen ska se till att uppföljning, beslut om utvecklingsåtgärder och 
planeringen för att genomföra dessa dokumenteras för fritidshemmet. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att Herrljunga kommun inte har ett systematiskt kvalitetsarbete 
för verksamheten i fritidshemmet, som lever upp till författningarnas krav. Huvudmannen 
följer visserligen upp arbetet med likabehandling och med att motverka kränkande 
behandling av elever i fritidshemmet. Däremot har ännu inte övriga resultat följts upp på 
huvudmannanivå, och ett sådant arbete har därmed inte utgjort någon grund för att fatta 
beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten utifrån de nationella målen. 
Huvudmannen har således vidare inte fattat beslut om utvecklingsåtgärder, som tar sin 
utgångspunkt i verksamhetens måluppfyllelse. Därmed har heller inga sådana 
utvecklingsåtgärder genomförts. 

Detta strider mot skollagen som anger att varje huvudman på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt ska 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. 

I de svar som Skolinspektionen har begärt av huvudmannen inför tillsynen framgår att 
resultaten i fritidshemmet ska följas upp i enlighet med kommunens kvalitetsplan och att 
resultatet ska rapporteras till bildningsnämnden i september varje år. Därutöver anger 
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huvudmannen att en enkät årligen ska gå ut till vårdnadshavare med barn i fritidshemmet. I 
svaren till Skolinspektionen anger huvudmannen vidare att förvaltningen pekat ut 
resultatuppföljningen i fritidshemmet som ett förbättringsområde. 

Skolinspektionen har inför tillsynen begärt dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet för utbildningen i fritidshemmet. I Kvalitetsplan får 2015-2018, 

bildningsnämnden i Herrljunga kommun framgår att det systematiska kvalitetsarbetet för 
fritidshemmens verksamhet i kommunen ska fördjupas och betonas med utgångspunkt i 
Skolverkets Allmänna råd får Fritidshem. Det står vidare att fritidshemmet ska följa 
kvalitetsplanen som gäller för grundskolan när det gäller tidpunkt för rapportering. I 
Systematiskt kvalitetsarbete- kunskaper: Måluppfyllelse i fritidshemmen, grund-, grundsärskola och 

gymnasieskolan vårterminen 2015 framkommer under rubriken Beslut på förvaltningsnivå om 

utvecklingsåtgärder, att det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmen behöver bli mer 
synligt och utvecklas. 

I intervju med pedagoger från Herrljunga kommuns fritidshem, säger de att de inte anser att 
det finns en systematisk uppföljning av fritidshemmets verksamhet. De ger olika 
beskrivningar när det gäller vilket uppdrag de har fått att följa upp verksamheten av sina 
respektive rektorer, som utöver ansvar för grundskolan också ansvarar för verksamheten i 
fritidshemmen som är knutna till respektive grundskola. Någon rektor är väldigt noga med 
att följa upp exempelvis teman som personalen har arbetat med, säger pedagoger från något 
fritidshem. Någon rektor vill att pedagogerna följer upp sina aktiviteter och att de har mål 
för varje termin. Dessa mål utgår från föräldraenkäterna, säger fritidshemspedagogerna. En 
rektor har nu påbörjat ett arbete där pedagogerna veckovis ska samla upp och utvärdera sitt 
arbete, säger pedagoger från ett fritidshem. Pedagogerna säger att de får återkoppling av 
sina respektive rektorer och att de vet att rektorn har läst deras dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Pedagogerna uttrycker med något undantag att de inte känner till hur 
rektorernas rapportering till huvudmannen fungerar eller vad som utförs i form av 
kvalitetsarbete från huvudmannens sida. De uppger vidare att de inte heller känner till 
någon återkoppling från förvaltningen eller nämnden kring vad som behöver utvecklas inom 
fritidshemsverksamheten i Herrljunga kommun. Några pedagoger uppger att de kommer 
ihåg specifika mål som gäller nämndens mål för fritidshemmen och att dessa var aktuella för 
cirka sex år sedan. Därutöver känner de inte till mål för fritidshemmet. 

I intervju med grundskolans rektorer, som också ansvarar för verksamheten i 
fritidshemmen, framkommer att bildningsnämnden inte har någon preciserad målsättning 
för fritidshemmet. De förslag som kommit från bildningsnämnden har grundat sig i 
fritidshemsenkäten i huvudsak och innebär bland annat att nämnden har beslutat om en 
målsättning som gäller att föräldrarnas nöjdhet ska öka. Rektorerna säger vidare att 
framöver ska fritidshemmet liksom grundskolan redovisa resultat till huvudmannen. 
Rektorerna uttrycker emellertid att de inte är säkra på om bildningsnämnden har fastslagit 
vad som ska följas upp när det gäller fritidshemmet. De säger vidare att fritidshemmets 
kvalitet är svår att följa upp med siffror och att det finns ett dilemma i hur verksamhetens 
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kvalitet ska fångas upp när den inte går att mäta i siffror. Rektorerna berättar att 
förvaltningen har beslutat att fritidshemmen ska delta i en kompetensutvecklingsinsats inom 
Sjuhäradsområdet i syfte att utveckla kvaliteten i fritidshemsverksamheten. 

I intervju med företrädare för bildningsnämnden säger de att de i nämnden har satt upp 
olika mål som gäller verksamheten i grundskolan, och att nämnden i likhet med detta 
behöver visa ett större intresse för att följa upp kvaliteten i fritidshemmet. Detta innebär 
enligt nämndens ordförande att nämnden behöver ett mer genomarbetat målarbete. Detta 
innefattar vilka målformuleringar som ska göras och hur dessa ska mätas, säger 
ordföranden. Ordföranden säger vidare i sammanhanget att nämnden behöver få till sig 
målen från verksamheten. Företrädarna för bildningsnämnden uppger i intervju att de inte 
vet vad rektorerna följer upp i fritidshemmen. När det gäller kvalitetsredovisningen, går de 
igenom vårdnadshavarenkäten i nämnden, men mer vågar de inte säga - det blir gissningar i 
sådana fall, uppger de. I frågan om att utveckla kvalitetsarbetet i fritidshemmet, så har 
nämnden inte kommit längre än att de har fattat ett beslut om att kvalitetsarbetet i 
fritidshemmet behöver utvecklas. I övrigt har de inte fattat beslut om åtgärder som gäller 
utvecklingen av kvalitetsarbetet i fritidshemmet, säger de. Företrädarna för 
bildningsnämnden uppger att de inte känner till om förvaltningen har arbetat vidare med 
frågan. Däremot har inte nämnden arbetat mer konkret med den, säger de. Utvecklingen av 
kvalitetsarbetet sker i förvaltningen och inte i nämnden, säger ordförande. 

Förvaltningschefen och utvecklingsledaren uppger i intervju att de i bildningsförvaltningen, 
utöver att de tar del av resultatet från enkäten till vårdnadshavare med barn i 
fritidshemmen, också arbetar med en sammanställning av rektorernas rapportering av 
resultat i fritidshemmen. Sammanställningen, som genomförs av förvaltningens 
utvecklingsledare, ska i oktober i år resultera i en rapport till bildningsnämnden, 
innehållande en analys av fritidshemsverksamheten på övergripande nivå. I rapporten ska 
bland annat läroplansområdena normer och värden, delaktighet och hur fritidshemmet 
erbjuder lärandesituationer att ingå. Utvecklingsledaren uppger att rapporteringen även 
kommer att innefatta samverkan med grundskolan. Rapporten ska tidsmässigt redovisas 
ihop med grundskolans rapport, säger han vidare. Uppföljningen av resultaten i 
fritidshemmet är ett område som vi behöver utveckla, säger förvaltningsledningen. De säger 
vidare att de ska sätta in särskilda utvecklingsinsatser i fritidshemmet, och att det fortsatta 
arbetet framöver kommer att innefatta att utveckla enheternas systematiska kvalitetsarbete, 
och hur arbetet med att vidta och följa upp åtgärder ska genomföras i enheterna. Därutöver 
ska också huvudmannens systematiska kvalitetsarbete utvecklas vidare, säger de. 
Förvaltningsledningen säger att utvecklingsarbetet stöttas från både nämnd, förvaltning och 
rektorer och att det finns ett stort intresse i ledningsgruppen att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet i fritidshemmet. 
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Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. 
Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristerna. 

Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller 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 §§skollagen) 

Atgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristerna. 
Bristerna kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

Huvudmannen ska följa upp resultat av utbildningen i gymnasieskolans 
introduktionsprogram och dokumentera denna uppföljning. Uppföljningen ska göras 
i relation till de nationella målen. 
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen av utbildningen i 
gymnasieskolans introduktionsprogram ska huvudmannen besluta om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och dokumentera de beslutade åtgärderna. 
Huvudmannen ska planera för genomförandet av de beslutade 
utvecklingsåtgärderna för gymnasieskolans introduktionsprogram och genomföra 
dessa, samt dokumentera planeringen och åtgärderna. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att Herrljunga kommun, i sitt systematiska kvalitetsarbete för 
verksamheten i gymnasieskolan, inte följer upp resultaten för utbildningen inom 
introduktionsprogrammen. Det saknas också i huvudmannens kvalitetsarbete 
dokumentation som gäller resultat av utbildningen i gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Bristen av en dokumenterad uppföljning på huvudmannanivå kan få 
följdverkningar för huvudmannens förutsättningar att identifiera utvecklingsbehov i 
verksamheten, och i sin tur för huvudmannens möjlighet att sätta in lämpliga 
utvecklingsåtgärder och följa upp att genomförda åtgärder ger avsedd effekt. 
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Detta strider mot skollagen som anger att varje huvudman på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt ska 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. 

Skolinspektionen har inför tillsynen tagit del av Herrljunga kommuns dokumenterade 
kvalitetsarbete för utbildningen i gymnasieskolan. I det dokumenterade kvalitetsarbetet 
återfinns en uppföljning av delar av gymnasieskolans resultat. De nationella programmen 
finns representerade genom att huvudmannen följer upp kunskapsresultaten inom nio 
kurser som läses av samtliga elever, samt ett par kurser per inriktning inom 
yrkesprogrammen. Vidare presenteras i dokumentet en uppföljning av tidigare åtgärder som 
vidtagits, samt analys och beslut om fortsatta utvecklingsåtgärder. Dock saknas helt, i 
huvudmannens dokumenterade uppföljning, uppgifter som gäller 
introduktionsprogrammen. Huvudmannen har därutöver, vid Skolinspektionens förfrågan, 
skickat in gymnasieskolans egen dokumenterade utvärdering av introduktionsprogrammen. 
Av denna dokumentation framgår att det görs en uppföljning på skolenhetsnivå. 
Förvaltningschefen för bildningsförvaltningen uppger i skriftligt svar till Skolinspektionen 
att bildningsnämnden regelbundet följer upp introduktionsprogrammet språkintroduktion 
genom bland annat elevantal och aktuella språk. Övriga introduktionsprogram följs upp på 
skolenhetsnivå inom ramen för skolenhetens systematiska kvalitetsarbete, uppger 
förvaltningschefen vidare. Förvaltningschefen uppger, liksom Skolinspektionen konstaterat 
ovan utifrån det inskickade dokumenterade kvalitetsarbetet, att i den rapport där 
gymnasieskolans resultat följs upp och redovisas till bildningsnämnden, syns inte 
introduktionsprogrammen. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. 
Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristerna. 

Övriga arbetsområden 

Bedömning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas 
krav avseende följande: 
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Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

Huvudmannen ska ge chefen för fritidshemmet och övrig personal vid fritidshemmet förutsättningar, 

så att utbildningen i fritidshemmet är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat 

att informera vårdnadshavare om och erbjuda elever utbildning i fritidshemmet. I arbetet med att 

skapa nödvändiga fårutsättningar ingår bland annat också att fårse fritidshemmen med nödvändiga 

materiella och personalmässiga resurser, samt se till att elevgrupperna har en lämplig storlek och 

sammansättning. I arbetet ingår också att säkerställa att de rektorer eller förskolechefer som är 

anställda att leda verksamheten vid fritidshemmen, och den personal som bedriver undervisning, har 

den behörighet och kompetens skolfårfattningarna kräver. Huvudmannen har också ett fungerande 

system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds 

kränkningarna och åtgärdas vid behov. Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående 

fritidshem vars huvudman kommunen godkänt. 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 

utbildningen i grundskolan, grundsärskolan respektive gymnasieskolan, är likvärdig och av hög 

kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och 

personalmässiga resurser, så att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel 

elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs. Dessa resurser måste också 

organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så att skolenheterna kan använda dem för det syfte de är 

avsedda får. I arbetet med att skapa nödvändiga fårutsättningar ingår bland annat också att 

säkerställa att rektorerna har den kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra 

sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också 

ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen 

utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. 

Huvudmannen ser till att mottagandet i grundsärskola sker i enlighet med skolfö1fattningarna. Detta 

gäller såväl elever på särskoleenheter som elever som är helt eller delvis integrerade i 

grundskolenheter. Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en utredning 

samt att det finns rutiner får omprövning av beslut. 

Vuxenutbildningen består av två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna. Kommunal vuxenutbildning bedrivs på grundläggande nivå, på gi;mnasial nivå och i svenska 

för invandrare. Särskild utbildning för vuxna bedrivs på grundläggande nivå och på gymnasial nivå. 

Hemkommunen ska informera, nå ut till och motivera de elever som har rätt till kommunal 

vuxenutbildning och särskild utbildning får vuxna och sedan erbjuda denna utbildning till dem som 

önskar delta i den. Andra fårutsättningar för vuxenutbildningen är att hemkommunen ser till att 

vissa grundläggande krav på till exempel utbud och omfattning uppfylls, vare sig det sker i egen regi, 

på entreprenad eller i annan kommun. Därutöver ska respektive huvudman även se till att vissa 

grundläggande krav uppfylls, till exempel att det finns sådan utbildning och kompetens hos rektorer 

och övrig skolpersonal, så att de kan leda och bedriva utbildningen på ett professionellt sätt. 
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Utveckling av utbildningen i förskolan, förskoleklassen och grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt får att utveckla och fårbättra utbildningen i 

förskolan, förskoleklassen och grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan inom väsentliga 

områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen skaffar 

sig kunskap om nuläget vid fårskole- och skolenheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta 

resultat avseende förskoleenheternas arbete med att främja barnens utveckling och lärande, och att 

erbjuda en trygg omsorg i en god miljö fri från kränkande behandling, samt kunskapsresultaten och 

resultaten avseende tryggheten och studieron vid skolenheterna. I arbetet ingår också att följa upp de 

centrala förutsättningar som huvudmannen ger förskole- och skolenheterna, får att de ska kunna ge 

barnen en god utbildning och omsorg, och eleverna en god utbildning. Huvudmannen analyserar 

sedan nulägesbilden i fårhållande till de nationella målen, orsakerna till bristande måluppfijllelse, 

resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som förskolecheferna och 

rektorerna tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete vid förskole- och skolenheterna, men också på uppgifter 

huvudmannen själv insamlat (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, 

anmälningar om kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens 

kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som förskolechefen tillsammans med fårskollärare och övrig 

personal genomfår vid förskoleenheterna, och som rektorn tillsammans med lärare, övrig personal och 

elever leder vid skolenheterna. 

Ett annat viktigt verktyg får att se till att utbildningen och omsorgen är likvärdig är en behovsstyrd 

resursfördelning, så att resursfördelningen mellan fårskoleenheterna och mellan skolenheterna 

anpassas efter enheternas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl ekonomiska 

som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en bedömning kan 

göras i vilken grad den främjar barnens och elevernas utveckling, lärande och trygghet. 

Huvudmannen och hemkommunen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och 

förbättra vuxenutbildningen, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete ingår att 

huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget inom väsentliga områden, oavsett om verksamheten 

bedrivs i egen regi eller av annan anordnare. Nulägesbilden bör beskrivas utifrån det syfte och 

uppdrag som kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har: att vuxna ska stödjas 

och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 

syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. I det 

systematiska kvalitetsarbetet ingår också att fålja upp de centrala förutsättningar som huvudmannen 

ger till vuxenutbildningen. Huvudmannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfijllelse, 

resultat och förutsättningar, vilka förbättringsåtgärder som behövs samt vidtar dessa åtgärder. När 

huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna och anordnarna 

tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete, men också på uppgifter huvudmannen själv samlat in (exempelvis 
nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, 

klagomålshantering). Det ska därfår finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det 

kvalitetsarbete som rektorn bedriver under medverkan av lärare och elever i sin respektive verksamhet. 

Detta gäller även de verksamheter som bedrivs av annan aktör än hemkommunen. 
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Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den 
följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla 
barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i 
alla ämnen. 

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag 
och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All 
skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om 
förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor där en 
hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan 
stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan 
följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. 

Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten 
inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från 
skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att 
följa. 

När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av 
om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla 
huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. 
Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök 
ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten. 

Skolinspektionen fattar också beslut för kommunen som huvudman för de skolformer 
huvudmannen ansvarar för. Det kan vara ett samlat beslut eller ett eller flera beslut per 
skolform. Även enskilda huvudmän med ansvar för fler än en skolenhet får ett samlat beslut 
för sina verksamheter. 

Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna 
synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. 

I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta 
med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits för att 
åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra 
kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. 

Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats 
www.skolinspektionen.se under fliken Inspektion. 
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Bilaga 2: Fakta om Herrljunga kommun 

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har cirka 10 000 invånare. 

I Herrljunga kommun är det bildningsnämnden som fullgör kommunens uppgifter när det 
gäller utbildning i förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Bildningsnärnnden har till sitt 
förfogande bildningsförvaltningen med uppgift att administrera och verkställa nämndens 
beslut. Bildningsförvaltningen leds av en bildningschef, som är rektorernas och 
förskolechefernas närmsta chef. 

Förskola (dnr 2016:4664) 

Herrljunga kommun har 23,5 avdelningar vid totalt nio förskolenheter belägna i Eggvena, 
Eriksberg, Herrljunga, Hudene, Molla, Mörlanda och Od. Förskolorna är indelade i de två 
områdena Innerby (som omfattar Herrljunga tätort) och Ytterby med en förskolechef för 
respektive område. Enligt uppgift från kommunen finns 385 barn inskrivna på kommunens 
förskolor vid tillsynstillfället, och ett fåtal barn i annan pedagogisk verksamhet i kommunal 
regi. 

Förskoleklass och grundskola (dnr 2016:4665) 

Kommunen har sju grundskolor med förskoleklass och årskurserna 1-6: Eggvena skola; 
Eriksbergs skola; Horsbyskolan; Hudene skola; Molla skola; Mörlandaskolan och Ods skola. 
Horsbyskolan är uppdelad två skolenheter. Kommunens enda skola med årskurserna 7-9, 
Altorpskolan, är belägen i Herrljunga tätort. För vardera skolenhet ansvarar en rektor. Det 
finns rektorer som ansvarar för flera skolenheter. Enligt uppgift från kommunen finns, vid 
tillfället för Skolinspektionens tillsyn, 102 elever i förskoleklass och 955 elever i årskurserna 
1-9. 

Grundsärskola (dnr 2016:4667) 

I Herrljunga kommun är grundsärskolan belägen i Herrljunga tätort, på Altorpskolan. På 
Altorpskolans grundsärskola finns vid tillsynstillfället sju elever, i årskurserna 7-9. 
Grundsärskolan leds av en rektor. 

Fritidshem (dnr 2016:4663) 

Fritidshemmen i Herrljunga kommun är samtliga belägna i anslutning till de kommunala 
grundskolorna och leds av intilliggande grundskolas rektor. Enligt uppgift från kommunen 
finns, vid tillfället för Skolinspektionens tillsyn, 553 elever inskrivna i kommunens 
fri tidshem. 
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Kommunens gymnasieskola, Kunskapskällan, är belägen i Herrljunga tätort. Här erbjuds 
åtta nationella program, lärlingsutbildning samt fem introduktionsprogram. 
Gymnasieskolan leds vid Skolinspektionens tillsyn av en tillförordnad rektor. Enligt uppgift 
från kommunen är 248 elever inskrivna i kommunens gymnasieskola vid tillsynstillfället. 

Gymnasiesärskola (dnr 2016:4668) 

Gymnasiesärskola bedrivs inte i Herrljunga kommuns egen regi. För hemkommunens 
utredningsansvar inför mottagande i gymnasiesärskolan ansvarar en rektor, som är tillika 
rektor för kommunens grundsärskola. 

Vuxenutbildning (dnr 2016:4662) 

Herrljunga kommun bedriver inte vuxenutbildning i egen regi. Vuxenutbildningen har 
övergått i Vårgårda kommuns regi från 2013-08-13. 
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Tyn i Eriksbergs sko) a 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Herrljunga kommun under hösten 
2016. Eriksbergs skola besöktes av Skolinspektionen den 6-7 och 19 september, 
samt den 5 oktober 2016. 

Måluppfyllelse och resultat 

Kunskapsresultat 

På grund av det låga elevantalet i respektive årskurs vid Eriksbergs skola finns 
i Skolverkets statistik (SIRIS) inga uppgifter vare sig beträffande resultaten på 
de nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6, eller betygsresultat för elever i 
årskurs 6. 

Enligt skolans egen sammanställning för läsåret 2015/16 nådde i stort sett 
samtliga elever i årskurs 3 kunskapskraven i de ämnen där det finns 
kunskapskrav. De elever som gick i årskurs 6 samma läsår nådde enligt 
skolans egen sammanställning kunskapskraven i samtliga ämnen. 

Trygghet och studiero 

På grund av det låga elevantalet i respektive årskurs finns inga resultat från 
Skolinspektionens enkät (våren 2016) för elever i årskurs 5. Skolan gör egna 
enkäter som bland annat omfattar trygghet och studiero. 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg 

Information 5



esiut 

2016-11-17 
3(14) 

Dnr 43 - 2016:5242 

Översikt över konstaterade brister i verksamheten 

Skolinspektionens ingripanden 

Område Typ av ingripande Senaste datum för 
redovisning 

1. Undervisning och lärande , 	. 
' 2017-03-03 

2. Extra anpassningar och särskilt 
stöd 

Ingen brist konstaterad 
11-F 

3. Bedömning och betygssättning Ingen brist konstaterad 

4. Trygghet, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling 

Ingen brist konstaterad 

5. Förutsättningar för lärande och 
trygghet 

2017-03-03 

6. Styrning och utveckling av 
verksamheten 

n 	nst 	oilstate as 

Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. 

Sammanfattande bedömning 

Tillsynen av Eriksbergs skola visar att verksamheten inom flera områden lever 
upp till styrdokumentens krav. Det finns även rutiner för att bedriva ett 
systematiskt kvalitetsarbete i syfte att utveckla verksamheten. Dock finns det 
vissa brister i verksamheten som måste åtgärdas. Exempelvis får inte alla elever 
som lätt når kunskapskraven alltid de utmaningar de behöver i undervisningen 
för att utvecklas så långt som möjligt. 

Skolinspektionen bedömer vidare att det finns brister i några viktiga 
förutsättningar för elevernas lärande. Elevhälsan arbetar inte främst 
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och skolenhetens bibliotek används inte i tillräcklig 
utsträckning för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg 
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Skolinspektionens beslut 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 
Herrljunga kommun att senast den 3 mars 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen 
redovisas till Skolinspektionen. 

Undervisning och lärande 

Skolan ska se till att den ordinarie undervisningen utgår från och genomförs på ett sådant sätt 
att den främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. I detta 
ingår att läraren ger eleverna ett aktivt lärarstöd genom att exempelvis genomföra strukturerade 
lektioner, genomföra undervisningen utifrån tydliga mål och syften och ge eleverna tydliga 
beskrivningar och förklaringar. Vidare anpassar läraren undervisningen efter elevernas olika 
förkunskaper och intressen, och ger eleverna såväl stöd som stimulans och utmaningar. I detta 
arbete kan samråd med elevhälsan underlätta. Genom bland annat en varierad, stimulerande och 
utmanande undervisning, och genom konstruktiv återkoppling, stärker läraren elevernas vilja 
att lära. För att kunna individanpassa undervisningen och ge eleverna inflytande över denna är 
det centralt att läraren skaffar sig kunskap om elevernas olika behov och förutsättningar, liksom 
låter eleverna vara delaktiga i planeringen av undervisningen. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

• I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. (1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § 
skollagen; Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig 

• utbildning, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2. Kunskaper) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Lärarna ska i undervisningen ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att lärarna inte tar tillräcklig hänsyn till elevernas 
enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande i sin undervisning. 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg 
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Det framkommer att flera av lärarna inte anser att de hinner ta hänsyn till de 
olika elevernas behov och individanpassa sin undervisning eftersom de inte 
hinner planera sin undervisning på det sätt de önskar. Detta drabbar då de 
elever som lätt når kunskapskraven och som skulle behöva utmaningar för att 
utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Trots att rektor säger att elever vid 
skolan blir utmanade på en acceptabel nivå framgår att det finns en variation 
mellan olika lärares arbete med att individanpassa undervisningen. Följaktligen 
finns det enligt Skolinspektionens bedömning elever som skulle behöva stöd 
och stimulans för att nå så långt som möjlig i sin utveckling som inte får det 
stöd eller den stimulans de har rätt till. Detta strider mot författningarna. 

Skollagen anger att det i utbildningen ska tas hänsyn till elevers olika behov. 
Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 
Vidare anger skollagen att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Enligt 
läroplanen ska läraren ta hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Vid intervju säger lärare att det varit en "tuff" start på terminen där lärarna fått 
täcka upp för varandra i samband med sjukskrivningar. Enligt lärarna har detta 
påverkat deras planering av undervisningen, vilket, enligt lärare, också får 
konsekvenser i klassrummet. En lärare beskriver att det är 
individanpassningen hon fått "lägga åt sidan", fastän hon anser att det är 
viktigt. En annan lärare beskriver att det är svårt att ge elever som behöver 
utmaningar detta, eftersom läraren inte hunnit lära känna eleverna och se vad 
de behöver för att utvecklas framåt. Läraren uttrycker att det just nu känns som 
"tiden står still" för dessa elever. En lärare säger att hon i utvärdering av sin 
undervisning kan se att vissa elever inte fått det de eleverna behöver. Att 
individanpassningen inte görs beror enligt lärarna på att de inte hinner planera 
för det. 

Vid intervju säger rektor att det finns en variation vid skolan beträffande hur 
individanpassad undervisningen är. Rektor säger att eleverna blir utmanade på 
"en acceptabel nivå", men att eleverna kan bli mer utmanade än de blir i vissa 
klasser och att det kan göras mer individanpassning än det som i nuläget görs. 
Enligt rektorn känner hon till att lärare anser att det varit svårt att hinna 
planera sin undervisning på grund av att de täckt upp för varandra vid 
sjukskrivningar. Rektor säger dock att hon inte delar lärarnas uppfattning om 
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svårigheterna då det enligt rektorn är ytterst lite planeringstid som använts för 
att lärarna ska täcka upp för varandra. Rektor tror att lärarnas känsla mer 
handlar om att de när andra lärare är borta får arbeta utifrån en planering som 
gjorts av någon annan. De lektioner lärarna själva har planerat, anser rektor, att 
de har planerat jättebra. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande 
föreskrifter. Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter 
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Förutsättningar för lärande och trygghet 

Skolan ska se till att viktiga förutsättningar för elevernas lärande och trygghet är uppfyllda på 
skolan. Rektorn ska i ett tidigt skede uppmärksamma elever som av ogiltiga skäl inte deltar i 
skolarbetet, så att eleven så snart som möjligt deltar. Skolan ska bedriva ett aktivt 
värdegrundsarbete, som innebär att exempelvis grundläggande demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling. 

Vidare ska lärarna ha kompetens och samverka med varandra, för att genom till exempel 
erfarenhetsutbyte utveckla skolans undervisning. Centrala stödfunktioner som skolbibliotek, 
elevhälsa och studie- och yrkesvägledning används aktivt i utbildningen, för att stödja och 
främja elevernas utveckling mot de nationella målen. Skolan ska således inte bara ha tillgång till 
dessa funktioner, utan de ska kontinuerligt användas i undervisning och övrig skolverksamhet. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller 
författningskraven avseende att: 

• Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 § 
skollagen) 

• Skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och 
kunskapsutveckling. (2 kap. 36 § skollagen; Lgr 11,2. Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar) 

Åtgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa 
bristerna. Bristerna kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

— Rektorn ska se till att elevhälsan används främst förebyggande och 
hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. 
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— Rektorn ska se till att skolbiblioteket används för att stödja elevernas 
lärande och kunskapsutveckling. 

Motivering till bedömning av brist 

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande 

Skolinspektionen bedömer att elevhälsan vid Eriksbergs skola inte främst 
används förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. Det faktum att det finns en plan för elevhälsans 
förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär inte att elevhälsan arbetar 
främst förebyggande och hälsofrämjande. En stor del av elevhälsans arbete går 
exempelvis åt till enskilda elevsamtal för skolkuratorn eller till vaccinationer 
och basprogram för skolsköterskan. 

Detta strider mot skollagen som anger att elevhälsan främst ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande och att elevernas utveckling mot 
utbildningens mål ska stödjas. I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 
277) anges t.ex. följande: Elevhälsans fokus ska inte vara hälso- eller 
sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse, utan förebyggande och 
hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv. 

På Skolinspektionens fråga om elevhälsan anser att de har möjlighet att arbeta 
främst förebyggande och hälsofrämjande säger en representant för elevhälsan 
att de inte kan arbeta främst så. Som exempel ges att skolkuratorn har mycket 
enskilda samtal med elever och mycket kontakter med vårdnadshavare som tar 
tid. Vidare framkommer vid intervjun att belastningen kan se olika ut på de 
olika "fyrskolorna" (fyra grundskolor i kommunen där vissa av elevhälsans 
representanter arbetar på alla fyra) och att en dag varannan vecka som kurator 
och skolsköterska är vid respektive skola inte räcker för att arbeta främst 
förebyggande. Enligt representanter för elevhälsan händer det ibland, av olika 
anledningar, att någon av deras dagar på skolenheten försvinner vilket medför 
att det kan gå en månad mellan besöken på skolenheten. "Det är klart att det 
inte är tillräckligt för att kunna göra ett förebyggande och hälsofrämjande 
arbete", säger en av representanterna för elevhälsan. En representant säger att 
restiden också kan ta tid i anspråk om de behöver förflytta sig mellan olika 
skolor på en dag. Skolsköterskan säger att tiden som finns räcker till 
basprogram och vaccination, men att det hade kunnat gå att göra mer om de 
hade haft mer tid. 

Vid intervju med representanter för elevhälsan framkommer att de under 
innevarande läsår bland annat har som mål att arbeta för att få in mer rörelse 
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för eleverna i skolan. Ett annat fokusom.råde är att elevhälsan ska arbeta med 
lärarna kring hur de kan skapa en miljö med god studiero. De har på 
elevhälsomötena lyft vad de ska göra som är hälsofrämjande och diskuterat 
detta. Specialpedagogen säger att hon försöker finnas till hands och att vara i 
klassrummen utan förekommen anledning som exempel på förebyggande 
arbete. Enligt skolsköterskan är hon inte lika mycket i grupperna utan hennes 
uppgift är att träffa eleverna utifrån basprogrammet. Kurator nämner att hon i 
en av elevgrupperna kommer att vara ute för att se hur det sociala samspelet 
fungerar och att det inte är på förekommen anledning. 

Vid intervju säger lärare att det inte är ofta som elevhälsan hinner med att 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande vid skolan. Lärare säger att 
skolkuratorn nog arbetar mest med enskilda samtal eftersom många barn har 
behov av att prata med kuratorn för att de har jobbigt på olika sätt. En lärare 
säger att hon inte märkt av ifall elevhälsan arbetar främst förebyggande och 
hälsofrämjande. En annan lärare säger att elevhälsan har tidspress, att de gör 
insatser, men att mycket är brandkårsutryckningar. Vidare säger läraren att det 
tidigare gjordes mer förebyggande insatser i klassrummet, men att det är svårt 
få till den tiden för elevhälsan. 

Enligt rektorn har elevhälsan varje höst en genomgång av vad de gjort för 
insatser under föregående läsår och utifrån det diskuterar elevhälsan hur de 
kan förebygga att liknande ärenden ska återkomma. Enligt rektorn har 
skolsköterskan som exempel på hälsofrämjande arbete varit i klasser när 
lärarna pratar om puberteten. Vidare säger rektorn att de har en plan för 
elevhälsan för "fyrskolorna" med samma insatser på flera skolor, som bland 
annat innehåller att elevhälsan ska arbeta med insatser kring studiero. Rektor 
säger att de jobbat med en av elevgrupperna på skolan utifrån ett behov att 
förebygga. På Skolinspektionens fråga om skolenheten följer upp och 
utvärderar huruvida elevhälsan arbetar främst förebyggande och 
hälsofrämjande säger rektorn att det inte finns någon dokumenterad sådan 
uppföljning. 

Skolbibliotek 

Skolinspektionens bedömning är att skolbiblioteket vid Eriksbergs skola inte 
används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Biblioteket 
används inte aktivt i undervisningen för att eleverna ska kunna söka och 
utveckla kunskaper. 

Eleverna ska, enligt skollagen, ha tillgång till skolbibliotek. Enligt läroplanen 
har rektorn ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att 
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eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 
kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek. 

På frågan om när eleverna använder sitt skolbibliotek svarar elever att det finns 
några hyllor i korridoren där de kan låna böcker. Vidare säger elever att det 
bara är när de ska låna en "bänkbok" de använder skolbiblioteket och att de om 
de vill ha en speciell bok kan låna in den från Herrljunga bibliotek. På 
Skolinspektionens fråga om de använder biblioteket i samband med lektioner i 
exempelvis samhällsorienterande ämnen säger elever att det är mer troligt att 
de böckerna finns i klassrummen och att det också finns lite böcker i ett annat 
rum (mellan två klassrum) dit de kan gå. 

Vid intervju säger lärare att de har skolbiblioteket i korridoren och att 
skolbiblioteket är något som de behöver utveckla. Lärarna säger att de hellre 
väljer att åka till det kommunala biblioteket och låna in böcker som de kan ha i 
klassrummet. En lärare ger exempel på att hon lånar in boklådor från det 
kommunala biblioteket och har i klassrummet. En annan lärare säger att hon 
inte använder biblioteket på skolan och att hennes elever istället besöker det 
kommunala biblioteket i samband med att de har simundervisning i 
Herrljunga. Enligt lärarna finns de böcker som eleverna kan använda till 
"bänkböcker" i biblioteket, men inte faktaböcker. En lärare säger att 
skolbiblioteket finns utspritt på flera ställen, att faktaböcker finns i ett rum 
mellan två av klassrummen och att lärarna har pratat om att ställa det i ett rum. 
Lärarna säger också att det inte finns pengar att hålla igång biblioteket och 
köpa ny litteratur. 

Vid intervju säger rektorn att de har några bokhyllor med böcker i korridoren, 
och att de har valt att dela upp biblioteket och ställt vissa böcker i klassrummet 
istället. I hyllorna i korridoren finns skönlitteratur medan faktaböcker står i ett 
annat rum. Vidare säger rektor att hon anser att de har ett skolbibliotek som 
uppfyller kravet. Enligt rektorn har de diskuterat att de ska göra ett mindre 
rum på skolan till  ett bibliotek för att få en "bibliotekskänsla", genom att flytta 
in skönlitteraturen dit där facklitteraturen idag står. Att lärarna använder 
biblioteket i Herrljunga (kommunbiblioteket) är enligt rektorn för att de har en 
bra service och att det är ett bra komplement till det de har på skolan. Rektor 
säger att det finns pengar i budget varje år för inköp. De kan köpa böcker och 
har digitala delar också. Rektor är inte säker på att lärarna uppfattar att de 
använder skolbiblioteket alla gånger och att det finns möjlighet att använda 
skolbiblioteket om lärarna vill. Enligt rektorn har skolan också tillgång till 
boklådorna från kommunbiblioteket som de kan ha i klassrummet. 
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Motivering till föreläggande som ingripande 

Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande 
föreskrifter. Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter 
och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna. 

Övriga arbetsområden 

Bedömning 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller 
författningarnas krav avseende följande: 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skolans lärmiljöer måste anpassas så att de elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Skolan ska utveckla 
metoder för att stimulera och stödja tills åtgärderna får effekt genom att situationen för den 
enskilda eleven eller en grupp elever förbättras. 

När skolans arbetssätt och arbetsformer inte är tillräckliga för att möta elevens behov ska en 
analys genomföras av hur skolan kan anpassa lärmiljöerna eller undervisningens innehåll och 
genomförande. Skolans svårigheter att möta elevens behov kan framkomma till exempel i 
undervisningen, genom resultat på nationella prov eller genom uppgift från eleven och dess 
vårdnadshavare. Lärare och elevhälsa ska oftast samråda för att kunna avgöra lämpliga insatser. 
Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i detta. Det kan också handla om att skolan 
behöver förbättra sitt arbete med att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier, 
färdighetsträning, specialpedagogiska insatser under en kortare tid, särskilda hjälpmedel eller 
utrustning och digital teknik med anpassade programvaror eller mer långvariga insatser såsom 
studiehandledning på modersmål eller regelbundna specialpedagogiska insatser såsom 
regelbunden kontakt med en speciallärare. Huvudregeln är att särskilt stöd ska ges i elevens 
ordinarie grupp om inte detta visats vara olämpligt utifrån elevens behov. Insatserna ska 
utvärderas och korrigeras om de inte haft avsedd effekt. 

Bedömning och betygssättning 

Skolan ska se till att läraren gör en allsidig bedömning av elevernas kunskaper utifrån de 
nationella kunskapskraven, och ger eleven och dess vårdnadshavare information om elevens 
kunskapsmässiga och sociala utveckling. Eleven ska, när omdömen ges eller betyg sätts i olika 
ämnen, enbart bedömas utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andra kriterier 
som läraren och skolan själv upprättat. Lärarens analyser av elevernas kunskaper ska bygga på 
olika underlag, som tillsammans ger en bred och allsidig bild av elevernas kunskaper. I detta 
ingår att läraren bl.a. ska använda sig av nationella ämnesprov tillsammans med övriga 
muntliga och skriftliga elevprestationer. Vidare ska skolan göra eleven och dess vårdnadshavare 
delaktiga i elevens utveckling genom att, löpande under studietiden och genom 

Skolinspektionen 
Box 2320, 403 15 Göteborg 

Information 5



113esut 

2016-11-17 
11(14) 

Dnr 43 - 2016:5242 

utvecklingssamtal, informera om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling och hur denna 
bäst kan stödjas. 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Skolan ska, i det dagliga arbetet, arbeta för att elevernas lärmiljö ska präglas av trygghet och 
studiero och är fri från kränkande behandling. Skolan ska se till att eleverna kan bedriva sina 
studier i en lugn miljö där de exempelvis inte störs, hotas eller känner sig otrygga av andra 
elever. Denna miljö bör inte begränsas till enbart lektionssalar, utan även gälla övriga 
studieutrymmen på skolan som exempelvis skolbibliotek, grupprum. Vidare ska skolan 
genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever vid skolan. 
Om en enskild elev upplever sig kränkt ska omständigheterna utredas, och i förekommande fall 
åtgärdas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Styrning och utveckling av verksamheten 

Rektor ska, genom ett aktivt ledarskap, styra och utveckla verksamheten vid skolan så att alla 
elever ges en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Därför ska rektor, 
tillsammans med elever och personal, ha ett långsiktigt arbete för att nå detta syfte. Arbetet sker 
genom att utifrån en analys av nuläget identifiera verksamhetens utvecklingsbehov och med 
grund i denna analys sedan vidta nödvändiga förbättringsåtgärder. Detta innebär exempelvis 
att personalen ges kompetensutveckling som motsvarar de behov som framkommit genom analys 
av verksamhetens förbättringsområden. Det innebär också att rektor fördelar verksamhetens 
resurser på ett sätt som svarar mot elevernas behov, så att alla elever ges förutsättningar att nå 
målen för utbildningen. 
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Bilaga 1: Allmänt om tillsynen 
Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att 
se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. 
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en 
trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. 

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, 
utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. 
Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman 
ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass, 
grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 

Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de 
skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. 
Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva 
tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister 
åtgärdas och ge råd och vägledning. 

Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade 
verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning 
utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser 
som verksamheterna är skyldiga att följa. 

När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en 
bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för 
verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som 
huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen 
fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om 
den skolenheten. 

Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens 
ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett 
beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna 
synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar 
på. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att 
komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder 
som har vidtagits för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens 
arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen 
också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. 

Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens 
webbplats www.skolinspektionen.se  under fliken Inspektion. 
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Bilaga 2: Fakta om Eriksbergs skola 
Eriksbergs skola är en kommunal skolenhet för elever i förskoleklass och 
grundskolans årskurser 1-6. Vid skolenheten finns också 
fritidshemsverksamhet. Skolenheten ligger i östra delen av Herrljunga 
kommun. Vid Skolinspektionens tillsyn fanns sammanlagt 44 elever och 4 
lärare vid skolenheten. Eleverna är indelade i tre klasser, F-1, 2-3 och 4-6. 
Skolenhetens fritidshemsverksamhet bedöms inte i detta beslut. 

Verksamheten vid Eriksbergs skola leds av en rektor som även har ansvar för 
tre andra skolenheter i kommunen. 
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arbetsmiljoverket@av.se 

HERRLJUNGA KOMMUN 
BOX 201 
524 23 HERRLJUNGA 

 
 
 
 
 

 
Postadress: 112 79 Stockholm 

Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 

E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: www.av.se 

Organisationsnummer: 202100-2148 
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Juslerandes sign 

KF § 107 
KS § 182 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-11-08 

DNR KS 166/2016 942 

Sid 

8 

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2016 om Budget och verksamhetsplan 
2017 - 2019 omfattande resultaträkning, balansräkning, investerings bud get, kom
munbidrag samt skattesats för år 2017. 
Enligt gällande ekonomistymingsprinciper ska kommunfullmäktige i november 
månad fastställa Budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Det förslag som 
nu presenteras överensstämmer i stort med det beslut som kommunfullmäktige be
slutade om den 14 juni 2016. De förändringar som föreslås består i en uppdaterad 
resultat- och balansräkning avseende prognos 2016, reviderade kommunbidrag där 
de centralt avsatta potterna för lönerevidering och kapitalkostnader fördelats ut till 
nämnderna. 
Budgetförslaget innehåller även Budget och verksamhetsplan 2017 - 2019 för sty
relse och nämnder. 
En förändring i investeringsbudget för tekniska nämnden har också gjorts, då inve
stering för gamla skolbyggnaden Od, underhållsarbete omdisponerats till takbyte 
Hagen då denna investering är brådskande att genomföra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-09-30 
KF § 77 2016-06-14 
Budget 2017 - 2019 omfattande: 

Resultaträkning 
Balansräkning 
Investerings budget 
Kommunbidrag 

Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för styrelse och nämnder 
Prioriterade mål 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige; 

• fastställa Budget och verksamhetsplan för 2017-2019. 
• fastställa den kommunala skattesatsen för 2017 till 21 :94 kronor. 
• uppdra åt styrelse och nämnder att lämna information om fördelat kommun

bidrag till kommunfullmäktiges vid dess första sammanträde 201 7. 

Johnny Carlsson (C) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa de prioriterade målen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Utdragsbeslyrkande 
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• Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 
med prioriterade mål (bilaga 1 KS § 182/2016-10-17). 

• Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2017 till 
21 :94 kronor. 

• Styrelse och nämnder uppdras att lämna information om fördelat kommun
bidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2017. 

Anteckning 
Socialdemokraterna och liberalerna deltar inte i beslutet. 

I kommunfullmäktige presenterar Johnny Carlsson (C) majoritetens budgetförslag 
och bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anette Rundström (S) presenterar ett gemensamt budgetförslag från social
demokraterna, liberalerna och miljöpartiet och bifaller densamma (Bilaga 2, bud
getförslag från socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet). 

Elin Alavik (L) och Elin Hegg (MP) bifaller Anette Rundströms (S) förslag. 

Ingemar Kihlström (KD) och Lennart Ottosson (KV) bifaller kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Ordföranden ställer beslutspunkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Anette Rundströms (S) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 
Ordföranden ställer följande förslagsordning: 
Ja - i enlighet med punkt 1 och 2 i kommunstyrelsens förslag. 
Nej - i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag. 

Justerandes sign 

// 

Med 16 ja-röster mot 14 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut (Omröstningsbilaga 1, KF § 107/2016-11-08) 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Kommunfullmäktige fastställer Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 

med prioriterade mål (bilaga 1 KS § 182/2016-10-17). 
2. Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen för 2017 till 

21 :94 kronor. 
3. Styrelse och nämnder uppdras att lämna information om fördelat kommun

bidrag till kommunfullmäktige vid dess första sammanträde 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 107 

Reservation 
Socialdemokraterna, liberalerna och miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbestyrkande 
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Altorpsskolan

Nr Typ Proj. Erh. Proj. Erh. Proj. Erh. Max ant.
102 Kpr 85 82 0 0
103 Wc 20 18 0 0
104 Wc 20 18 0 0
105 Kop 60 58 0 0
106 Konf. 80 80 11 11
107 Kontor 20 20 3 3
108 Kontor 20 20 3 3
109 Kontor 25 25 4 4
110 Kontor 20 20 3 3
111 Kontor 20 20 3 3
112 Kontor 20 20 0 0
114 Hwc 30 30 160 160 4 4
116 Allrum 30,55 100 97 13 12
117 Klassrum 37,6 25 25 25 25 2 2
118 Gpr 16,2 25 25 3 3
119 Klassrum 12,25 20 20 -1 -1
120 Frd 30 29 0 0
121 Kpr 30 30 4 4
122 Kök 18 25 25 3 3
123 Gpr 12,25 20 20 2 2
124 Lärar arb. 0 0

65 65 40 40 9 9
001 Frd 10 10 0 0
002 Frd 15 15 0 0
003 Frd 0 0
B 2 Wc 15 14 0 0
B 4 Städ 15 14 0 0
B 5 B Wc 15 14 0 0
B 5 C Wc 15 14 0 0
B 5 D Wc 15 14 0 0
B 5 A Bibliotek 35 25 5 4
B 6 Bibliotek 72,7 120 120 160 150 14 14
B 8 Sal 1 Lärosal 64 125 135 125 122 15 16 26
B 9 B Grupprum 19,4 35 35 4 4
B 9 C Inst sal Sv 38 100 90 100 90 12 11
B 10 Sal 2 Lärosal 62,8 125 130 125 125 15 15 28
B 23 Grupprum 24,4 35 33 35 35 4 3
B 21 Sal 8 Lärosal 69 125 124 125 125 14 14 22
B 9 A Passage 35 30 0 0
A 9 Kontor 25 25 4 4
A 10 Kontor 25 25 4 4
A 12 Vilrum 15 15 2 2
A 13 A Skötexp 25 25 4 4
A 6 A Korridor 40 25 0 0
A 14 A Lab 20 18 30 19 3 3
A 13 B Skötexp 30 30 4 4

Kv Björken (Särskolan)
Rums- Tilluft Frånluft PersonerStorlek 

(m2)
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A 16 Wc 25 18 0 0
A 17 Wc 20 18 0 0
B 26 Vaktmäst. 30 30 30 25 4 4
B 11 B Grupprum 24 35 35 35 32 4 4
B 11 A Frd 15 14 0 0
B 11 C Inst sal tyska 35 35 35 31 5 5
B 12 Sal 3 Lärosal 62,7 125 125 125 120 15 15 29
B 13 A Grupprum 24,2 35 35 35 34 4 4
B 13 B Saras Lärosal 37,3 100 100 100 81 12 12
B 14 Sal 6 Lärosal 61,9 125 125 125 115 15 15 20

Korridor 100 98 14 14
Rum 11 0 0
Telefon 10 10 0 0

B 20 A Rökrum 90 75 0 0
P-rum Personal 125 125 25 25 18 18

Kpr 30 30 4 4
B 18 B Wc 15 15 0 0
B 18 C Vilrum 15 15 15 15 2 2
B 16 C Wc/dusch 25 23 0 0

Omkl 25 25 4 4
B 16 D Wc 15 15 0 0

Grupprum 35 35 35 29 5 5
B 15 Sal 7 Lärosal 61 125 120 125 120 15 14 23
C 5 Lärarum 125 125 125 98 18 18

C 2 Elevhall 125 125 18 18
C 36 Wc 15 15 0 0
C36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 16 0 0
C 36 Wc 15 16 0 0
C 36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 15 0 0
C 36 Wc 15 14 0 0
C 20 Städ 20 20 0 0
C 24 Frd 15 15 0 0
C 9 Slöjd 102,9 250 300 31 38
C 13 B Spånsug 200 70 0 0
C 13 A Virkesfrd 200 29 0
C 10 Värmerum 140 140 0 0
C 11 Yt behandling 110 110 0 0

Korridor 50 50 50 50 7 7
frd 30 30 0 0
Gruppprum 30 30 0 0

C 14 A Klassrum 57,8 165 165 -3 21
C 14 B Klassrum 59,85 165 165 -3 21
C 29 Bild 97,2 160 160 80 80 18 18
C 30 Frd 30 30 0 0

Hus C Klassrum mm
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C 31 Frd 50 50 0 0
C 28 A Elevhall 70 125 125 20 14 14
B 28 B Exp 20 20 0 0
C 28 C Café 20 20 0 0
C 28 D Vilrum 20 20 0 0

G 2 Korridor 80 80 0 11 11
G 3 Wc 15 15 0 0
G 4 Wc 15 15 0 0
G 6 Lärarum 40 38 40 40 6 5
G 7 Sal 12 Sal 59,2 160 160 160 160 20 20 29
G 9 Sal 13 Sal 59,2 160 160 160 160 20 20 28
G 10 Grupprum 14,7 35 35 35 34 4 4
G 11 Sal 10 Sal 59,4 160 160 160 160 20 20 28
G 12 Grupprum 14,7 35 34 35 30 4 4
G 13 Sal 11 Sal 59,3 160 161 160 160 20 20 27
G 8 Grupprum 14,7 35 35 35 34 4 4
G 14 Grupprum 14,7 35 35 35 35 4 4
G16 Frd 15 15 0 0
G17 Frd 0 0
G18 Grupprum 9,6 25 25 25 25 3 3
G19 Musik Sal 36,4 160 160 160 145 21 21 29
G 24 Grupprum 9,6 35 35 35 33 5 5
G 25 Sal 18 Sal 68,6 160 162 180 176 19 20 25
G 26 Grupprum 9,3 35 35 35 34 5 5
G 27 Beredning 36,5 40 40 40 40 4 4
G 28 Sal 19 Sal 69,4 160 160 180 182 19 19
G 29 Grupprum 11,9 35 35 35 35 4 4
G 30 Grupprum 11,9 35 34 35 35 4 4
G 5 Korridor 40 40 6 6
G 31 Lärare 25 25 25 25 4 4
G 32 Sal 17 Sal grund 70,9 240 236 280 278 31 30 25
G 32 Sal Forc 360 360 420 420 51 51
G 33 A Giftrum 165 165 0 0
G 33 B Beredning 140 140 20 20
G 34 Sal 16 Sal 69,6 160 160 180 180 19 19 25

B 108 Vävrum 35 34 35 34 5 5
B 107 Textil slöjd 77,1 125 125 125 125 14 14
B 104 Frd 0 0
B 102 Wc 0 0
B 103 El 0 0
G 101 A Hall 35 35 35 35 5 5
B 105 Frd 20 22 20 22 3 3
G 104 B Frd 0 0
B 109 Hemkundskap 75,6 160 160 -4 19
B 110 A Tvätt 0 0
B 111 Kontor 25 25 0 4
B 114 Hemkundskap 202 202 0 29

Hus G Klassrum mm
Klassrum mm

Hus B Hemkunskap mm
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B 110 B Tvätt 77,5 -4 -4
B 117 frd 20 20 20 20 3 3
B 116 Korr 40 30 40 30 6 4

B 121 Datasal 60,7 270 270 270 274 36 36
B 118 Städ 15 15 0 0
B 119 Wc 15 15 0 0
B 120 El 15 15 0 0

117 Kåpa 2 30 30 0 0
Kåpa 3 60 60 0 0
Kåpa 4 60 60 0 0

103 Varumot 50 50 7 7
113 Omkl 50 50 7 7
109 Omkl 50 50 7 7
107 Kontor 35 33 35 33 5 5
106 Pausrum 60 60 70 70 9 9
119 Teori 200 200 29 29

H wc 30 30 0 0
108 Vindfång 15 15 0 0
110 Dusch 30 28 0 0
111 Wc 20 19 0 0
114 Wc 20 20 0 0
115 Dusch 30 30 0 0
118 Städ 20 20 0 0
120 Frd 15 15 0 0

127 Frd 25 25 0 0
112 Frd 25 25 0 0
139 Städ 25 25 0 0
123 Städ 25 25 0 0
138 Frd 25 25 0 0
121 Pass 1000 965 143 138
130 Grovdisk 150 150 0 0
131 Diskrum 350 350 0 0
132 In ut skick 10 10 0 0
137 Matsal 1200 1210 200 194 171 173
141 Klassrum 170 140 0 0

sluss 120 110 17 16
Exp 20 20 3 3

140 Kapprum 80 80 50 45 11 11
Kåpa 3 1000 1000 0 0

Dimensioneringen ska vara minst 7 l/s och person + 0,35 l/s per kvadrat golvarea
Tilluftsflödet = 7 * antal personer + (0,35 * golvarean)
Antal personer = (tilluftsflödet - (0,35*golvarean))/7)

Hus B Datasal

Hus A Kåpor mm

Hus A Matsal mm
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