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Yttrande över beslut gymnasiesärskola efter tillsyn i Håbo 
kommun, Dnr 43-2014:7919 och 43-2015:506 
 

Redovisning från Håbo kommun avseende vidtagna åtgärder enligt 
Skolinspektionens förelägganden (43-2014:7919 och 43-2015:506) 

Vid Skolinspektionens tillsyn i Håbo kommun vårterminen 2015 
konstaterades att ”Håbo kommun inte följer upp resultaten på 
gymnasiesärskolan”. Bristerna medför att kommunen har ett bristfälligt 
underlag för att ”identifiera åtgärder som behövs för […] att eleverna ska 
kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling”. 

Då gymnasiesärskolan i Håbo kommun saknat rutiner för ett fungerande 
elevhälsoarbete har ett elevhälsoteam (EHT) skapats för att möjliggöra för 
huvudmannen att dokumentation sker, resultatuppföljning kan genomföras 
och utvecklingsåtgärder initieras. Genom elevhälsoteamets systematiska 
arbete säkerställs också kvaliteten på det underlag huvudmannen har som 
grund för resultatuppföljning och identifiering av utvecklingsområden. De 
åtgärder som vidtagits på skolnivå består dels av ett förtydligande av 
inriktningen på det redan etablerade systematiska kvalitetsarbetet, dels av 
nya rutiner för gymnasiesärskolans elevhälsoarbete. Åtgärderna har 
beslutats av skolledningen i samråd med berörda personalgrupper och har 
genomförts från och med 10 augusti 2015. Läsåret 2015/2016 
sammanträder gymnasiesärskolans elevhälsoteam, med nedan beskriven 
bemanning, 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 
januari, 9 februari, 8 mars, 19 april och 17 maj kl. 8:30 - 10:00. 

På huvudmannanivå stärks det systematiska kvalitetsarbetet avseende 
gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan i Håbo kommun har ett väl utarbetat 
system som nu används inom alla delar av Fridegårdsgymnasiet och 
vuxenutbildningen. Genom regelbundna kvalitetsdialoger mellan 
förvaltningen och skolenheten följs resultatutvecklingen också riktat mot 
gymnasiesärskolan. I dialogen ställs analysfrågor bland annat avseende 
lärande, kunskapsresultat och trygghet utifrån läroplanernas målområden. 
På detta sätt ska säkerställas att eleverna ges den utbildning och omsorg 
som de har rätt till enligt lagar och förordningar. Resultaten av dessa 
dialoger och skolans kvalitetsredovisningar analyseras, sammanställs och 
lämnas till nämnden genom delårsbokslut och årsredovisningar. 
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Nedan redovisas skolans arbete för att säkerställa såväl elevhälsan som 
lärandemiljön. Detta bildar grunden för de dialoger och uppföljningar som 
genomförs från och med läsåret 2015/16. 

Elevhälsa på Fridegårdsgymnasiets särskola 

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, specialpedagog, kurator, studie- 
och yrkesvägledare, skolsköterska, förstelärare, psykolog och 
programansvariga. Skolläkare konsulteras vid behov. I samband med att 
enskilda elevers studiesituation behandlas deltar även mentorer och andra 
pedagoger. Elevhälsoteamet sammanträder en gång per månad och 
inbjuder vid behov elev och eventuellt vårdnadshavare till 
elevhälsokonferens i vilken rektor och delar av elevhälsoteamet deltar. 
Samverkan med socialtjänst och andra aktörer i kommun och landsting är 
etablerad sedan tidigare.  

Elevhälsoarbetet omfattar såväl medicinska och specialpedagogiska insatser 
som psykologiska och psykosociala. Inriktningen är i första hand 
förebyggande och avser att främja elevernas hälsa för att bidra till elevernas 
kunskapsutveckling och deras personliga utveckling i en trygg miljö. 
Gymnasiets skolsköterska inbjuder samtliga elever till hälsobesök i årskurs 1 
och efter initiativ av pedagoger, vårdnadshavare, elev eller EHT till 
ytterligare besök. Gymnasieskolans kurator besöker regelbundet de olika 
elevgrupperna och medverkar även vid programlagens möten några gånger 
per termin samt deltar informellt vid enhetens dagliga frukostservering för 
samtal med enskilda elever. Mentorer och andra pedagoger 
uppmärksammar i den ordinarie undervisningen och vid särskilda klassråd 
och samlingar elevernas arbetsmiljö och skolans likabehandlingsplan genom 
samtal och diskussioner. Också genom enskilda samtal är eleverna delaktiga 
i beslut som gäller såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala. Till 
elevhälsoteamets möten kallas mentor, eventuellt övriga pedagoger som 
undervisar berörd elev samt annan personal eller andra aktörer med 
betydelse för elevens hälsa och kunskapsutveckling. Mentor är 
föredragande och med denna föredragning som grund diskuteras lämpliga 
insatser, pedagogiska, medicinska, sociala och/eller psykosociala, varefter 
rektor fattar beslut om åtgärdsförslag i samråd med elevhälsoteamets 
medlemmar. Samtidigt beslutas vilka medlemmar som deltar i eventuell 
följande elevhälsokonferens till vilken elev och/eller vårdnadshavare inbjuds 
för att diskutera och utveckla skolans åtgärdsförslag. I förekommande fall 
beslutar rektor i samråd med elev och vårdnadshavare om åtgärdsprogram 
samt om datum för uppföljning av detta. Åtgärdsprogrammets innehåll och 
innebörd redovisas i respektive programlag av de programansvariga så att 
samtliga pedagoger kan bidra till åtgärdsprogrammets avsedda effekt. Den 
kartläggning av elevernas kunskapsutveckling och psykosociala skolsituation 
som sammanställs av EHT bidrar till huvudmannens möjligheter att skapa 
förutsättningar för en förbättrad kvalitetsuppföljning. 
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God lärandemiljö 

Bevakningen av att en god lärandemiljö garanteras eleverna sker genom att 
undervisande pedagoger noga följer och dokumenterar samtliga elevers 
kunskapsutveckling samt genomför särskilda anpassningar och i 
förekommande fall anmäler oro för elevernas utveckling till 
programansvariga eller rektor så att ärendet kan behandlas på 
nästkommande EHT eller mer akut om behov föreligger. Varje elevs 
kunskapsutveckling analyseras och redovisas i samband med 
programlagsmöten och utvecklingssamtal. Resultat och relevant information 
som framkommit vid utvecklingssamtal redovisas vid efterföljande 
programlagsmöten. Offentliga handlingar som studieplaner, åtgärdsprogam, 
studieintyg, betyg, frånvaro och annan relevant information, som 
exempelvis anmälningar om kränkande behandling, delges Barn- och 
utbildningsnämnden av rektor. Sammanställningar av resultaten infogas i 
skolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, som ligger till 
grund för identifiering av utvecklingsområden vilka bidrar till ökad 
måluppfyllelse.  

Under läsåret 2015-16 kommer Särskild utbildning för vuxna och 
Gymnasiesärskolan att föras samman till en administrativ enhet i 
närliggande lokaler för att stärka den pedagogiska utvecklingen inom 
vuxenutbildningen. Bland de prioriterade frågorna i utvecklingsarbetet finns 
utarbetandet av individuella studieplaner för samtliga studerande inom 
Särskild utbildning för vuxna. Vidare kommer uppsökande arbete och 
information att genomföras i samverkan med Daglig verksamhet och 
kommunens socialförvaltning med syfte att garantera kommunens alla 
behöriga medborgare erbjudanden om adekvata kurser inom Särskild 
utbildning för vuxna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen informeras 
om aktuellt kursutbud med syfte att nå personer som på grund av 
förvärvade skador är behöriga till utbildning inom Särskild utbildning för 
vuxna. 

Ansvaret för vidtagna och planerade åtgärder ligger hos huvudmannen 
medan rektor och biträdande rektor ansvarar för åtgärdernas verkställande. 
Förutsättningarna för genomförandet finns inom befintliga ekonomiska 
ramar och förutsätter inga ökade personella resurser.  

 


