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Produktionsstyrelsen

Ökad kontroll av skolans prestationer
Ärendet
Lars-Gunnar Wallin, FP, föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden noggrannare ska följa upp såväl kommunala som fristående skolornas prestationer och kvalitet, för att eleverna
ska kunna erbjudas högsta klass på undervisningen.
Produktionskontorets förslag till beslut
Produktionsstyrelsen beslutar att
- inte ha några invändningar mot att barn- och utbildningsnämnden samlar
in uppgifter om skolornas prestationer och kvalitet.
- förorda att insamling av uppgifter sker genom befintliga digitala system,
för att inte utöka den administrativa belastningen på skolor och Produktionskontor.
Produktionskontorets utredning/yttrande
Inom produktionen används redan idag olika interna kvalitetssystem och
nyckeltal för att årligen mäta resultat och uppnådda mål. Underlaget som
inhämtas, bl a i betygs- och provstatisk, kundenkäter, personalenkäter, anknyter på olika sätt till skolans kärnverksamheter, t ex just undervisningen.
De Nationella proven i årskurs 3, 6 och 9 samt gymnasiets kursprov ges i
ämnena matematik, svenska, engelska, naturorienterande ämnen och kommer även att införas i samhällsorienterande ämnen. Måluppfyllelse i samtliga ämnen över årskurser rapporteras skriftligt i informationsportalen SchoolSoft, varifrån det också är möjligt att ta fram statistik. LUS, läsutvecklingsschema, används som screening i årskurs 1, 3 och 6 för att bedöma elevers läsförmåga.
Det nya betygssystemet, som för grundskolan innebär terminsvisa betyg fr o
m årskurs 6, är fullt infört läsåret 2012/2013.
Via systemstödet Stratsys förs nyckeltal från skolorna in och sammanställs i
jämförande rapporter, som exempelvis presenteras i produktionens budget
och periodiska bokslut. I Skolverkets jämförelsetal kan sedan jämförande
statistik på kommun- och nationsnivå tas fram.
Under 2011 har produktionskontoret genomfört en inventering av lärarnas
behörighet i produktionens skolor, men det är Skolverket som slutgiltigt
prövar varje enskild lärares behörighet i samband med utfärdande av legitimation. Rektor ansvarar för att behörighetsförordningen efterlevs med garantin att få ett introduktionsår med en egen mentor under det första arbets-
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året för lärare examinerade efter 2011-07-01. Behörighetsförordningen ska
sedan vara fullt genomförd senast 2015-07-01.
En marknad med digitala system för kontroll och överblick avseende personalens kompetens håller på att växa fram, och är något för kommunen att
undersöka noggrannare.
Extern granskning av kommunens skolor sker via Våga Visa, Qualis och
Skolinspektionen, som kommer att granska samtliga skolor under 2012.
Produktionskontoret har vidare planerat för tre Qualisgranskningar under
2012.
Det är viktigt att balans råder mellan tid för undervisning respektive tid för
kontroll, dokumentation och bedömning. Uppföljning och redovisning av
resultat är viktigt både för eleverna själva, föräldrar och för beslutsfattare,
men undervisningen i sig är också viktig och behöver få erforderlig tid.
Skolverket har publicerat Allmänna råd om planering och genomförande av
undervisningen som stöd i detta arbete.
De flesta uppgifter som efterlyses i motionen tas fram regelbundet eller håller nu på att kartläggas. Motionens två sista punkter, som avser undervisningstid med eleverna respektive evidensbaserad undervisningsmetodik, kan
vara svårare att precisera men de kvalitativa aspekterna bedöms ändå regelbundet av skolornas personal, elever och föräldrar i olika enkäter.
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