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Arbetet med trygghet och studiero

Sclrntnolnfo:ttning
PwC har på uppdrag av Katrineholm kommuns förtroendevalda revisorer granskat arbetet
med trygghet och studiero i skolan. Granskningen har avgränsats till den kommunala
grundskolan, och revisionsfrågan som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt följande:

Säkerställer bildningsnömnden att utbildningen utformas så att alla eleuer tiffirsäkras
en skolmiljö sompräglas au trygghet och studiero?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att bildningsnämnden
delvis säkerställer att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas avtrygghet och studiero.
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de fem kontrollmålen
för granskningen. Vi noterar att den förändring av det systematiska kvalitetsarbetet som
pågår vid granskningens genomförande bland annat syftar till att förbättra uppföljningen
av elevers trygghet och studiero.

Utifrån genomförd granskning rekommenderas bildningsnämnden säkerställa att:
a

Samtliga skolenheter har likabehandlingsplaner som följer den gemensamma mallen och att planerna implementeras fullt ut på skolenheterna.

a

Samtliga skolenheter har ett tillräckligt bra värdegrundsarbete. Det finns inget
formellt krav på likriktighet kring arbetet med att främja läroplanens grundläggande värden; det som är vihigt är att värdegrundsarbetet tar sin utgångspunlit
det lokala behovet. Frirummet är stort och det finns variationer i hur arbetet på
skolenheterna ser ut. Nämnden behöver säkerställa att enheternas arbete är

i

ändamålsenligt och likvärdigt.
Samtliga skolenheter upprättar tydliga och adekvata ordningsregler och att eleverna involveras i arbetet på ett ändamålsenligt sätt.
a

Samtliga lärare känner till vilka möjligheter som skollagen ger avseende att leda
arbetet och att upprätthålla ordningen i klassrummet samt att strukturer skapas
för att sprida lärande exempel, såsom arbetet med Hassrumsledarskap.

a

Den nya modellen för kvalitetsarbete innebär att elevers kunskapsutveckling, närvaro samt trivsel och trygghet följs upp. Därigenom kan nämnden såkerställa att
samtliga elever erbjuds stöd och stimulans utifrån individuella förutsättningar och
behov samt att andelen elever som mår bra och trivs i skolan ökar.

November 201 8
Katrineholms kommun
PwC

3av30

Arbetet med trygghet och studiero

Inledning

7a

t.t.

Gro:nskningsbakgrund

Eleverna har enligt skollagen rätt till en lugn studiemiljö. Alla elever ska kunna känna sig
trygga och inte bli störda eller bli hotade vare sig i eller utanför klassrummet. Elevernas
lärmiljö är inte begränsad till undervisningen i le}tionssaiar och öwiga studieutrymmen,
som till exempel skolbibliotek och grupprum. I begreppet utbildning innefattas även
skolmåltider, korridorer, skolgården under raster, lägerskolor, utflyliter, studiebesök och
praktik med mera och därmed utgör allt detta också lärandemiljön.

För att åstadkomma en miljö som präglas avbåde trygghet och studiero krävs ett strategislt arbete som innefattar en medvetenhet om hur elevernas trygghet och studiero påverkar lärandet. Det krävs också att skolan har ett gemensamt förhållningssätt i arbetet
med att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det innebär bland annat att skolan ska
tillämpa disciplinära åtgärder på ett likvärdigt sätt för alla elever. Både trygghet och studiero handlar om elevernas arbetsmiljö och om deras möjligheter att nå målen för utbildningen. Arbetsmiljön ska bygga på respekt för varandra och innefatta en miljö som är fri
från störande inslag så att eleverna kan koncentrera sig i sitt skolarbete. Det är inte alltid
den aktuella klassrumssituationen som skapar en orolig studiemiljö. Det kan också bero
på en stökig situation utanför Hassrummet, där elever skriker i korridorer, rycker i dörrar och går in i klassrum där de inte ska vara och stör lektioner.
Revisorerna har efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys beslutat om att genomföra
följande granskning.

r.2. Reuisionsfr&.ga
Utifrån granskningens syfte har följande revisionsfråga formulerats
SäkerstäIler bildningsnömnden att utbildningen utformas sä ott alla eleuer tillforsäkras
en skolmiljö som pröglas au trygghet och studiero?

i.2.i..

KontrollmåI

Följande kontrollmål har använts vid granskningen för att besvara revisionsfrågan:
a

I kommunen och vid respelitive skolenhet finns gemensamma utgångspunlter för en
god skolmiljö.

a

Det finns ett alitivt värdegrundsarbete där grundläggande demokratiska värderingar
och mänskliga rättigheter kommer

a

till uttryck i praktisk handling.

På varje skolenhet finns det tydliga och adekvata ordningsregler som tagits fram

samspel mellan rektor, lärare och elever med

sftet att åstadkomma

i

en god arbets-

miljö.
a

De enskilda lärarna har förutsättningar att leda arbetet och uppråtthålla ordningen i
klassrummet.
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a

t.

Bildningsnämnden och respektive skolenhet följer upp elevernas upplevelser av skolmiljön.

S. Reuisio nskriterier

Revisionskriterierna utgörs av skollagen (zoro:Boo), diskrimineringslagen (zoo8:S6Z)
samt lokalt styrande dokument. Skolenheternas planer mot kränkande behandling är til-lika likabehandlingspianer. Enligt skollagen ska det finnas en plan mot kränkande behandling och enligt diskrimineringslagen ska det finnas en plan för likabehandling. Den r
januari zorT infördes nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Kraven på aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.
7.

4.

Reuisio rt.srneto d och au grilrrsning

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av för granskningen relevanta
dokument samt intervjuer.

Intervjuer har genomförts med:
. Gruppintervjumedbildningsnämndenspresidium
. Förvaltningschefförbildningsförvaltningen
. Verksamhetschef för grundskola F-6
. Gruppintervju med fem reLitorer för F-6
. Gruppintervju med två relitorer för 7-9
. Gruppintervju med pedagogisk personal på Forssjö skola
. Gruppintervju med pedagogisk personal på östra skolan
. Gruppintervju med sex elever på Forssjö skola
. Gruppintervju med sex elever på östra skolan
Granskningen har avgränsats

till att omfatta den kommunala grundskolan.

Granskningen har faktagranskats av de intervjuade.
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2. Grttndskolans org olrtiso:tion
I Katrineholm ansvarar bildningsnämnden för att fullgöra kommunens uppgifter inom
grundskolan. Nämnden har 13 ordinarie ledamöter och r3 ersättare.
Bildningsförvaltningen är ansvarig förvaltning för förskola, grundskola, grundsärskola,
grrnnasieskola, gymnasiesärskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och KomTek. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Därtill finns fina verksamhetschefer vars ansvarsområden är förvaltningskontor, förskola, grundskola år F-6 samt grundskola år 7-9 och grrnnasieskola.

I Katrineholms kommun finns r5 grundskolor och elva rektorer som år ansvariga för
dessa. Enligt bildningsnämndens plan med budget för år zorg år cirka 4ooo elever inskrirma i grundskolan år zor8. Av planen framkommer att antalet elever i grundskolan
kommer att öka under år zorg som en naturlig följd av att antalet föddabarn har ökat och
att dessa större elevgrupper flyttas upp i skolan med start år zor8 och framåt.
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g. Ic,ktto,g elser och bedömning ar
S.r.

Gemensorttnrtlr utg &ngspunkteir

KontrollmåI: I kommunen

och vid respektive skolenhet

gemensamma utgångs-

punkter för en god skolmiljö.

5.1.1.

Kommungemensamma utgångspunkter

Det finns flera dokument som bildar en kommungemensam utgångspunkt för vad som
kännetecknar, skapar och upprätthåller en god skolmiljö i Katrineholms grundskolor.
Därtill finns det stödfunktioner på förvaltningsnivå som på olika sättbidrar till en god

skolmiljö.

Kommunala mål och styrdokument
Av Katrineholms kommunplan för är zot6-zor9 framkommer att en av kommunfullmäktiges huvudsakliga prioriteringar för skolverksamheten är "Trygga barn och ungdomar
som mår bra". Detta har konkretiserats i ett resultatmål för grundskolan: "Andelen elever
som mår bra och trivs i skolan ska öka."

Av Katrineholms skolplan för är zot6-zor9 framkommerbland annat att FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention ska genomsyra verksamheten
som att respelilt för människors lika värde och de grundläggande demokratiska värderingarna ska förmedlas och förankras i det dagliga arbetet.

Gemensam mall för likabehandlingsplan
Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för elevers trygghet och studiero. Rektorn har ett specifi}t ansvar för den verksamhet som rektorn verkar inom. Som ett stöd till
rektor och till skolenheterna har bildningsförvaltningen tagit fram en gemensam mall för
skolornas likabehandlingsarbete. Av mallen för planen framkommer att den övergripande
policyn är att "Det ska råda nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och annan
kränkande behandling i våra verksamheter".

Mallen är dels en handlingsplan som beskriver hur respektive verksamhet ska hantera
uppkomna incidenter med koppling till trakasserier, sexuella trakasserier, kränkningar
och incidenter av annan kara}tär, dels en gemensam utgångspunkt för hur trygghet och
studiero skapas på respelitive skolenhet. Av likabehandlingsplanen framkommer även
rutiner för dokumentation av såväl det förebyggande/främjande arbetet som när det har
skett incidenter.

Strategi fiir jämställdhetsintegrering
Trygghet och studiero är nära relaterat till jämställdhet och i juni zorT fastställdes en strategi för jämställdhetsintegrering förbildningsförvaltningen. Av strategin framkommer att
enkäter till elever används för att kartlägga jämställdhet mellan elever samt att all statistik
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könsuppdelas för att kunna analysera resultat. Strategin innehåller åven frågor som kan
användas av verksamheterna i syfte att analysera arbete i elevgrupper, till exempel hur
arbetslagen arbetar normkreativt/genusmedvetet.

Handlingsplan mot hot och våld
I december zorT reviderades bildningsförvaltningens handlingsplan vid hot och våld.
Handlingsplanen omfattar grundskolan och ska främst vara ett praktislt verktyg för att
hantera akut uppkomna situationer där hot och/eller våld förekommer. Planen syftar till
att skapa trygghet för bland annat elever vid hantering av en hotfull eller våldsam situation. Av planen framkommer att personer som inte har ett uttalat sfte på skolan ska
adresseras av skolans personal, som en förebyggande åtgärd.

Riktlinjer vid byggnation av nya skolor
Vid tidpunkten för granskningen pågår planering för att byggu två nya grundskolor i
Katrineholms kommun. Vi har tagit del av planeringsdokument och av dessa framkommer
att elevers trygghet är en tydlig målbild och att "den fysiska miljön ska utformas utan
dolda vrår och med hög grad av transparens för att alla ska se och bli sedda". Vid intervjuer framkommer att relitorer deltar aktivt i planeringen för de nya skolorna och att elevers studiero och trygghet är frågor som beaktas i planeringen.

Stödfunktioner på bildningsförvaltningen
Som stöd i bildningsförvaltningens och skolornas arbete för elevers trygghet och studiero

har förvaltningen tillsatt olika stödfunktioner.
På förvaltningen finns en processledare i jämställdhet som har ett övergripande ansvar för
kommunens likabehandlingsarbete. Funktionen hade från början i uppdrag att fokusera
på HBTQ-frågor i skolornas likabehandlingsarbete, men har idag ett bredare uppdrag.
Processledaren stöttar, följer upp och kvalitetssäkrar de olika skolorna kvalitetsarbete och
likabehandlingsplaner genom att bland annat träffa varje rektor en gång om året. Det kan
åven handla om att vara behjälplig med att hantera mallar, hålla workshops/föreläsningar
för personal/elever och att stötta den enskilde skolledaren/förvaltningsledningen i strategifrågor.

Det finns även en funltion som bland annat tar fram underlag och statistik åt förvaltningen och relitorer för att kunna analysera och följa upp elevers kunskapsutveckling samt
elevers uppfattning om trygghet och studiero.

Därtill bidrar elevhälsan i arbetet med elevers trygghet och studiero. Elevhälsan är till viss
del organiserad centralt på förvaltningen och till viss del lokalt ute på skolorna. Enligt
kommunens hemsida arbetar den centrala elevhälsan på uppdrag av relitorer och ger stöd
till pedagoger dels i form av ett förebyggande och främjande arbete för alla barn och ungdomar, dels ett riktat stöd till barn och ungdomar i behov av särskild uppmärksamhet/stöd. Skolsköterskor och skolkuratorer finns ute på respektive skola och tillhör skolenhetens elevhälsoteam (EHT). Det är där det dagliga elevhälsoarbetet främst sker.
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5.1.2.

Gemensamma utgångspunkter på skolorna

Inom ramen för granskningen har vi samlat in dokument samt genomfört intervjuer för
att få en bild avvilka gemensamma utgångspunliter som finns på grundskolorna i Katrineholms kommun när det gäller arbetet med trygghet och studiero. Vi har besökt två skolor i kommunen som båda på olika sätt jobbar med att skapa en god skolmiljö. I den följande texten beskrivs skolenheternas likabehandlingsplaner. Arbetet på skolnivå för att
skapa trygghet och studiero beskrivs vidare i avsnitt g.zVärdegrundsarbete och 3.3 Ordningsregler.

Vid genomgång av mallen för skolornas likabehandlingsplaner framgår att varje plan
bland annat ska innehålla

.
.
.
.
.
.

beskrirmingar av förebyggande och främjande arbete
riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier
information om förbud mot repressalier
skolspecifik information såsom vilka som omfattas av planen och hur den har tagits fram
resultat avutvärdering avfjolårets plan
mål för det kommande året samt hur målen ska följas upp

Vid genomgång av inkomna likabehandlingsplaner framgår att några planer innehåller
allt detta, men att andra planer fortfarande är under uppbyggnad.
En del skolor har valt att lägga till ordningsregler i likabehandlingsplanen som en bilaga,
andra skolor har publicerat ordningsreglerna på den digitala lärplattformen Lärknuten
som personal, elever och vårdnadshavare har tiilgång till. Skolornas ordningsregler ingår
kontrollmål et Or dning sr eg ler, se avsnitt 3. 3.

i

Enligt uppgift är processen med att ta fram och använda likabehandlingsplaner pågående
vid tidpunkten för granskningen. Det är till exempel wå skolor som inte har fårdiga likabehandlingsplaner då dessa planer efterfrågas.
Den intervjuade personalen på Forssjö skola och Östra skolan ger en bild av att likabehandlingsplanerna på respelitive skola är levande dokument som ska utvärderas och omarbetas. Personalen på Östra skolan berättar att de tycker att det är viktigt att det finns en
kortversion av likabehandlingsplanen så att den på så sätt görs mer lättillgänglig för föräldrar. Personalen på Forssjö skola beskriver att de än så länge har kortversionen av planen på plats, men att arbetet med den omfattandeversionen är igång. Personalen påbåda
skolorna berättar också om arbetet med ett normkritislit tänkande och att jämställdhetsarbetet ska vara närvarande i skolans arbete med trygghet och studiero.
De intervjuade reltorerna för F-6 beskriver att barn- och elevhälsan är en viktig del i både
det åtgärdande och det mer långsiktiga arbetet med att skapa trygghet och studiero på

skolorna. I intervjun med relitorer för årskurc 7-g framkommer att de har ett fokus på ett
normkritiskt arbetssätt och att jämställdhetsanalyser ligger till grund för en stor del av de
insatser för trygghet och studiero som har genomförts i deras verksamheter. Rektorerna
berättar vidare att likebehandlingsplanerna är levande dokument som följs upp på skolan
och på förvaltningen.
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Presidiet, verksamhetschefen och förvaltningschefen nämnde i intervjuerna att såväl processledaren i arbetet med jämställdhet som funktionen som tar fram statistik är till stor
hjälp i uppföljningsarbetet kring skolornas övergripande arbete med trygghet och studiero.

5.1.5.

Bedömning

Det finns kommungemensamma utgångspunkter för att skapa en god skolmiljö, dels i
form av ett uttryckt resultatmålför elever i grundskolan, dels i form av dokument och
stödfunlitioner på förvaltningen. De dokument som utgör en gemensam utgångspunkt är
bland annat en gemensam mall för likabehandlingsplan, en strategi för jiimställdhetsintegrering samt en handlingsplan mot hot och våld. Stödfunktionerna på förvaltningen har
ett övergripande ansvar för kommunens likabehandlingsarbete och framtagandet av statistik och uppföljning.

Vi konstaterar att arbetet med att ta fram och implementera likabehandlingsplaner har
kommit olika långt på skolenheterna. På två skolor saknas likabehandlingsplaner och en
del planer innehåller ännu inte allt det som mallen föreskriver. Utöver likabehandlingsplanerna beskrivs normkritik och jämställdhet utgöra gemensamma utgångspunkter på
skolenheterna.
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfollt.
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S.

2. Värdegrundserbete

demokratiska
ett aktivt värdegrundsarbete där
Kontrollmål: Det
värderingar och mänskliga rättigheter kommer till uttryck i praktisk handling.

Ett aktivt värdegrundsarbete innebär att varje skola kartlägger elevernas upplevelser av
kränkande behandling samt vilka eventuella riskmiljöer som kan finnas i skolan. Det är
viktigt att eleverna involveras i det kartläggande arbetet. Det kan till exempel handla om
att identifiera otrygga platser utan inslm där risken för kränkningar är hög. För att motverka kränkande behandling krävs en tillräcHig r,uxennärvaro.

5.2.1.

Skolinspektionens enkäthösten 2017

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen enkäter till elever i årskurs fem och nio,
vårdnadshavare med barn i grundskolan samt pedagogisk personal i grundskolan. Enkäten till samtliga målgrupper innehåller frågor kring bland annat värdegrundsarbete. Resultatet för eleverna i årkurs fem och nio ligger i nivå med riket. Det som kan ses som ett
utvecHingsområde är frågeomrädet Grundlöggande uärden pä skolan. Av enkätresultatet
framkommer att 41 procent av eleverna anser att påståendet "I min skola respekterar elever och lärare varandra" stämmer ganska dåligt eller inte stämmer alls.
Tabell

t. Resultat Skolinspektionerls

enköt till eleuer åk
Ståmmerhelt
och hålht

L Grundlåggandg värden

på d<olan

Mina lårare ger killår och tlder såmmå

Sartsåttningår

!årde

Ståmmer
ganska btå

t hösten zot7.
Ståmner
gErtska

Ståmmer inte

däig[

alls

Vet
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5.2.2.

Vördegrundsarbete i grundskolan

I intervjuer med förvaltningschef och verksamhetschef framkommer att det inte finns ett
standardiseratvärdegrundsarbete som genomförs på samtliga skolor. Utöver den standardisering som mallen för likabehandlingsplanen ger vid handen, är upp till varje rektor
och skolenhet att utforma värdegrundsarbetet utifrån lokala behov och förutsättningar.
Däremot poängterar förvaltningschef och verksamhetschef att det finns möjlighet för rektorer att sprida goda exempel och bli inspirerade avvarandra.

I samtliga intervjuer med reltorer och lärare framkommer att det finns en strävan att implementera ett normkritiskt förhållningssätt och värdegrundsarbete i skolorna och att de
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arbetar med sina likabehandlingsplaner så att de ska vara aktuella och levande i arbetet.
Ett återkommande förhållningssätt som nämns i intervjuerna är att man inte accepterar
sKoJDrak.

De intervjuade rektorerna för årskurs F-6 bekräftar att det finns ett pågående samtal rektorerna emellan och med förvaltningen om hur värdegrundsarbetet bedrivs, men att det
inte finns beslut om hur arbetet ska ske på samma sätt över allt. Rektorerna berättar även
om olika insatser som de genomför, till exempel arbete kring elevernas språkbruk.
De intervjuade högstadierektorerna berättar att vdrdegrundsarbetet utgår ifrån kommu*
nens värdegrund RÖTI. RöTT står för Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit. Högstadi-

erelitorer berättar därtill om att skolgemensamma rutiner för att starta och avsluta lektioner har tagits fram med syfte att underlätta för alla elever då alla i olika grad mår bra av
tydlighet och struktur.

5.2.5.

Värdegrundsarbete på Forssjö skola

I intervju med lärare och personal på Forssjö skola framkommer att det finns ett uttalad
strävan att alla vuxna ska ha en lugn framtoning som smittar av sig på eleverna. I intervjun framkommer även att personalen värderar hög r,rrxentäthet i elevgrupperna och har
valt att prioritera mindre barngrupper framför andra insatser som till exempel att anställa
en speciallärare på skolan. Personalen förmedlar en gemensam ambition att personalen
ska fl1'tta runt mellan elevgrupperna på skolan så att elever och lärare på så sätt 1är känna

varandra.

I intervju med personal på Forssjö skola framkommer att de arbetar medvärdegrunden i
form av temaarbeten, men även löpande i den ordinarie undervisningen. Personalen
nämner därtill att eleverna ingår i faddergrupper med elever i alla åldrar när man jobbar
med temaarbetena.

Intervjun med eleverna på Forssjö skola bekräftar bilden av att det råder ett lugn på skolan, där dörrarna till klassrummen kan stå öppna mot korridoren när lektioner pågår och
där eleverna kdnner att de finns flera vuxna på skolan som de kan vända sig till. Eleverna
förmedlar att de tror att de allra flesta elever på skolan känner sig trygga och upplever en
studiero i klassrummen. Eleverna berättar att de tror att lugnet på skolan kommer av att
det är en liten skola där många avbarnen har gått sedan devar små. Eleverna nämner att
det kan utbryta bråk framför allt på skolgården och att de upplever att rastvalterna oftast
är samlade på ett ställe och kanske inte hinner fram innan bråket har blivit värre. De intervjuade eleverna berättar att elever och vuxna behandlar varandra med respekt. De vet
var de ska vända sig om de själva eller någon blir retad eller utanför och de upplever att
faddergrupperna är bra.

5.2.4.

Vördegrundsqrbete på östra skolan

I intervju med personal på Östra skolan framkommer att skolan jobbar aktivt och övergripande med trygghetsfrågor genom skolans trygghetsteam. I teamet ingår bland annat kurator, fritidspedagog, specialpedagog och socialpedagog. Gruppen tråffas en gång i veckan
och en gång i månaden är trygghetsrådets elewepresentanter, två från varje årskurs, med
på mötet.
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Intervjuad personal förmedlar en frustration över de lokalmässiga förutsättningarna. Skolan är byggd med stora klassrum, få grupprum eller utrymmen för mindre lärogrupper att
hålla till i och trångboddheten ställer stora krav på logistik och organisation när elevgrupper ska få till studiero i klassrummen samt trygghet i de trånga utr5,'rnmena i korridorerna.
Personalen säger att de är trots allt är nöjda med det arbete de bedriver utifrån rådande
förutsättningar och tycker att det finns en god samverkan bland personalen på skolan att
skapa en bra miljö. I intervjun berättar personalen att de tillsammans med eleverna jobbat med en trygghetsvandring genom skolans lokaier och på skolgården för att identifiera
trygga och otrygga platser för eleverna. Eleverna är ocliså med i analysen av de enkäter
som genomförs på skolan samt i framtagandet av skolans plan för kränkande behandling.
Under intervjun med personal på Östra skolan ffis trygghetsteamet som en viktig motor
för skolans värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet är också en stående punkt på personalens arbetsplatsträffar (APT). Personalen nämner även Familjedagen, då skolan har
öppet hus för alla elever och föräldrar, då man kan visa på värdet att skapa trygghet tillsammans.
I intervjun med elever i trygghetsteamet på Östra skolan framkommer att de känner sig
delalitiga i skolans arbete med att elever ska kånna sig trygga. Eleverna berättar att de får
vara med och till exempel ta fram rastalitiviteter och presentera resultat från skolans enkäter för sina klasskompisar. De berättar också om faddergrupper och de årliga utflyliterna som något mycket uppskattat bland eleverna på skolan. Eleverna säger att de oftast
råder studiero på lelitionerna, men att det ibland kan bli stökigt eftersom det är så stora
klasser och att det ofta blir stökigt i Hassrummet om det är en vikarie som håller i undervisningen. Eleverna som intervjuas nämner flera olika vuxna de kan vända sig till om de
eller någon annan blir retad eller utanför. Eleverna tycker att de går i en bra skola där alla
tar hand om varandra och att faddergrupperna och temadagarna man gör tillsammans
skapar en god stämning.

5.2.5.

Bedömning

Vi konstaterar att grundskolorna i Katrineholm har ett stort frirum att utformavärdegrundsarbetet utifrån lokala behov och förutsättningar. Det innebär att det varierar från
skola till skola hur värdegrundsarbetet ser ut och att rel,itorer får möjlighet att dela med
sig av lärande exempel. Exempel på värdegrundsarbete på skolnivå är särskilda konstellationer av elever och/eller personal i form avtrygghetsteam och faddergrupper samt särskilda aktiviteter såsom temadagar och trygghetsvandringar. Därtill lyfts förhållningssätt
bland personalen fram som en del av värdegrundsarbetet; en lugn framtoning, nolltolerans mot skojbråk, gemensamma rutiner för uppstart och avslut avlektioner är ett par
exempel. Lokalmässiga förutsättningar och trångboddhet beskrivs försvåra arbetet med
att skapa lugna och trygga miljöer för eleverna.
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfrllt.
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S.S. Ordningsregler
Kontrollmål: På varje skolenhet finns det
och
ordningsregler som tagits fram i samspel mellan relitor,lärare och elever med syftet att åstadkomma en god
arbetsmig"ö.

Enligt den femte paragrafen i skollagens femte kapitel Trygghet och studiero ska ordningsregler finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och
följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.

5.5.1.

Skolinspektionens enkät hösten 2o1Z

Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen enkäter till elever i årskurs fem och nio,
vårdnadshavare med barn i grundskolan samt pedagogisk personal i grundskolan. Enkäten till samtliga målgrupper innehåller frågor kring bland annat ordningsregler. Resultatet för eleverna i årkurs fem och nio ligger i nivå med riket. Av enkätresultatet framkommer att ungefår lika många elever i årskurs nio svarar att de tår vara med och bestämma
vilka ordningsregler som ska finnas, som de elever som sva.rar att de inte får vara med.
Detta är ett högre resultat än för riket i stort. Ett utvecHingsområde avseende ordningsregler är reglernas efterlerrnad, se tabell z nedan.
Tabell z. Resultat Skolirupektionens enköt till eleuer åk 9 hösten zot7.
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5.5.2.

Ordningsregler - Förekomst och öndamåIsenlighet
Vi har efterfrågat samtliga skolenheters ordningsregler. Ordningsregler på fyra av femton
skolenheter har inkommit.
Två grundskolor, Bie skola och Östra skolan, har lagt skolans ordningsregler som en bilaga i likabehandlingsplanen. Två grundskolor, Forssjö skola och Sandbäcksskolan har
publicerat ordningsreglerna på den digitala lärplattformen Lårknuten som personal, elever och vårdnadshavare har tillgång till. Bie skolas ordningsregler uppdaterades i början
av september zor8. När resterande ordningsregler uppdaterades framgår inte av doku-

mentationen.
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Vid genomgång av Bie skolas likabehandlingsplan framkommer att målen för läsåret
2ot9-2otg är att skapa en god miljö i verksamheternas olika mellanrum samt att skapa ett
positir,t klimat bland alla elever i alla verksamheter. Ordningsreglerna adresserar målet
kring ett positivt klimat, men inte målet om mellanrum på ett tydligt sätt.
Forssjö skolas likabehandlingsplan innehåller wå mål för läsåret 2018-2019: att elever
känner gemenskap och trygghet över åldersgränserna åk F-6 samt att tidigt upptäcka om
det finns elever på skolan som upplever otrygghet. Ordningsreglerna adresserar tydligt
elevers trygghet; de anger att barn och vuxna (ska) ha ett trevligt sätt mot varandra, att
det finns vuxna och kamratstödare ute på rasterna samt att elever berättar om något har
hänt eleven eller en kamrat. De intervjuade eleverna på Forssjö skola beråttar att ordningsreglerna finns i nästan varje klassrum. Eleverna berättar att ordningsreglerna beskriver vad man får och inte får göra, att reglerna har funnits så länge de kan minnas, men
att de tror att de har fått vara med och ha synpunkter kring reglerna vid något tillf?ille, till
exempel på klassrådet. Eleverna beskriver att lärarna tar upp reglerna och pratar om reglerna om det har varit stökigt i Hassrummet under en tid. I intervju med personal på
Forssjö skola framkommer att ordningsreglerna har funnits länge och att de handlar om
värdegrunden på skolan, vilken inte förändras från ett år till nästa.
Av Östra skolans likabehandlingsplans framkommer att målen för läsåret zor8-zor9 är
att alla (elever) ska känna att de har någon att vara med samt nolltolerans mot fula ord.
Språkbruk ingår i skolans ordningsregler, men det saknas en tydligt formulerad regel som
svarar mot målet att alla elever ska ha någon att vara med. Däremot framgår det av likabehandlingsplanen att altiviteter, utflyliter, leltioner med mera ska utformas så att alla
kan delta samt att aktiviteter arrangeras i åldersblandade grupper för att främja gemenskap och trygghet. I intervjun med elever från östra skolan framkommer att skolans ordningsregler betraktas som regler som har funnits länge, men att reglerna presenteras
ibland och om det är något som behöver ändras så kan eleverna ta upp det i trygghetsteamet. Personalen på Östra skolan berättar i intervjun att ordningsreglerna, eller trivselreglerna som de kallas, revideras i trygghetsteamet och diskuteras vidare i Hassråd, elewåd
och bland personalen. De intervjuade i personalen beskriver att eleverna har varit med
och tänlit

till kring hur ordningsreglerna

ska se ut.

Sandbäcksskolans likabehandlingsplan för år 2018-2019 innehåller tre skolgemensamma
mål samt möjlighet för respelitive arbetslag att sätta upp egna måI. Målen berör jämlikhet/jämställdhet, trygghet, studiero samt språkbruk. Ordningsreglerna berör samtliga mål
på ett tydligt sätt, undantaget jämlikhet/jämställdhet. Reglerna är dock tydliga vad gäller
bemötande generellt.

S.S.S.

Framtagning au ordningsregler

Av insamiade ordningsregler framkommer det inte i text att reglerna har tagits fram i
samspel mellan rektor, lårare och elever, men det framgår att Bie skolas, Sandbäcksskolans och Östra skolans regler har förankrats hos till exempel elever, personal och vårdnadshavare.
De intervjuade rektorerna för årskurs 7-9 beskriver i intervjun att högstadieskolorna samordnar arbetet med trygghet och studiero med varandra. Detta syftar till att skapa tydlighet för eleverna. Järvenskolan Tallås och Järvenskolan Södra tar fram ordningsregler tillsammans och elewåden har fått vara med och utforma hur reglerna ska se ut.
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5.5.4.

Bedömning

Vi konstaterar att fina av femton skolenheter har inkommit med ordningsregler och att
förekomsten av ordningsregler därmed varierar mellan skolorna. Det underlag vi baserar
vår bedömning är därför begränsat. Av skolornas likabehandlingsplaner framkommer
vilka områden som har identifierats som förbättringsområden och utifrån detta har mål
formulerats för läsåret. Till viss del finns det en tydlig koppling mellan skolenheternas mål
och deras ordningsregler, men för att bedöma reglerna som adekvata behövs en tydligare
koppling till identifierade ordningsproblem i ordningsreglerna på samtliga grundskolor.
Av inkommet underlag och vid intervjuer framkommer att ordningsreglerna diskuteras
vid olika tillfällen, men det förefaller inte som att reglerna systematiskt eller kontinuerligt
revideras tillsammans med eleverna.
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfullt.
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S.

4.

Läro:rnas

Kontrollmål:

firuts iittning sr

De enskilda lärarna

förutsättningar att leda arbetet och upprätthålla

ordningen i klassrummet.

I paragraf sex tiil och med paragraf e3 i skollagens femte kapitel Trygghet och studiero
beskrivs de disciplinära åtgärder som lärare får vidta för att tillförsäkra elevers trygghet
och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppförande.
Dessa åtgärder är uMsning ur undervisningslokalen, kvarsittning, utredning, tillfiillig
omplacering avstängning och omhändertagande av föremåI.
Förvaltningschef, verksamhetschef samt intervjuade rektorer lyfter att de verktyg som
lärare har för att leda arbetet och upprätthålla ordningen beskrivs i skollagens femte kapitel. Enligt rektorerna har det förts diskussioner på skolorna om detta, men att det kan
finnas ett behov av repetition för att säkerställa att all personal känner till vilka möjligheter lagen ger.
Vid intervjuer med lärare och annan pedagogisk personal på Forssjö skola och Östra skolan framkommer att de känner till vilka möjligheter som finns ftjr ati upprätthålla ordningen i klassrummet och att det inte finns några formella hinder att använda dessa.
Personalen på Forssjö skola upplever att de i stort sett är nöjda med de förutsättningar de
har att skapa ordning i klassrummet. Skolans elevhandledare som en extra resurs i klassrummen $ts fram som en framgångsfaktor i detta.

5.4.1.

Loka.Imössigafirutsättningor

En del lärare och relitorer lyfter fram att trångboddheten på vissa skolor medför praktiska
hinder för att uppråtta studiero i Hassrum och korridorer. Det saknas ibland grupprum
som kan användas för att dela upp klasser i mindre grupper. Tillgången till lokaler ser
olika ut bland kommunens grundskolor vilket innebär att lärares förutsättningar att skapa
och upprätthålla ett lugn i klassrummet skiljer sig åt i praktiken.

5.4.2.

Klassrumsledarskap

Lärarens pedagogiska ledarskap i klassrummet är en viktig falitor eftersom det finns en
tydlig koppling mellan stimulerande undervisning och studiero.

Ett par rektorer beskriver att de aktivt jobbar med lärares klassrumsledarskap. En lärare
med starlt ledarskap klarar båttre av att leda arbetet och upprätthålla ordningen än en
lärare med svagt ledarskap, förklarar en rektor. Detta har medfört att stöd på ett mer uttalat sätt än tidigare ri}tas till läraren och dess förmåga att leda arbetet i klassrummet, istället för att enbart rikta stöd till elever eller grupper av elever.
Vid intervjuer medverksamhetschef och förvaltningschef framkommer att det flnns en
uttalad ambition att systematislt sprida lärande exempel, såsom det ovan nämnda arbetet
med klassrumsledarskap, i organisationen, till exempel på de möten som samtliga rektorer deltar i varannan vecka.
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5.4.5.

Mottuerande underuisning for alla

En motiverande undervisning är en viktig förutsättning för elevers trygghet och studiero.
Elever som inte får möjlighet att lyckas i skolan eller som inte utmanas utifrån sina individuella förutsättningar och behov riskerar att lägga sin energi på andra saker.
Samtliga intervjuade ffier fram skolans arbete med att nå och utmana alla elever som ett
utvecklingsområde. Det handlar om att stimulera såväl elever med potential att nå de
högsta betygen, som att möta de elever som riskerar att inte nå målen. Förvaltningen har
identifierat extra stimulans som ett utvecklingsområde inom grundskolan, men ett formaliserat arbete har inte påbörjats vid tidpunkten för granskningen.

All personal i grundskolan har deltagit i en utbildning om hur undervisningen kan anpassas efter de behov som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. I intervjuer med personal på Forssjö och Östra skolan beskrivs att en klassrumsmiljö som anpassas efter elever i behov av stöd, glmnar alla elever.
Förvaltningschefen ffier därtill att det finns behov av att bli bättre på att motivera elever
med hög frånvaro. Är zooT tog bildningsförvaltningen och socialförvaltningen fram en
gemensam handlingsplan mot frånvaro i Katrineholms skolor. Planen reviderades i maj
zor8 och enligt förvaltningschefen arbetar verksamheterna i enlighet med planen. Av närvaroplanen framkommer att frånvaro kan bero på individuella förutsättningar (till exempel neuropsykiatrisk problematik) och/eller på strukturella förutsättningar (till exempel
brister i skolorganisationen). Planen ffier fram sambandet mellan hög frånvaro, kunskapsmässiga förutsättningar, trygghet o ch arbetsro :
Skolans onsuar

iir att ordna skolmiljönpå ett sött som ger eleuenbästa möjliga inlär-

ningsmöjligheter. (...) Rektor har ansuarfor att detfinns ordningsregler ochlikabehandlingsplanfor att skapa ett gott skolklimat, sompröglas au trygghet och arbetsro
och goda relationer mellan eleuer och mellan eleuer och utxna
Närvaroplanen innehåller en rutin för arbete med elever med oroväckande frånvaro. Av
planen framkommer inte vad som räknas som orourickandefrånuaro eller att strategier
på grupp- eller organisationsnivå diskuteras för att främja närvaro.

3.4.4.

Bedömning

Vi konstaterar att det inte finns några formella hinder för lärare att leda arbetet och upp*
rätthålla ordningen i klassrummet. Samtliga lärare har genomfört en utbildning kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket stärker deras förutsättningar att skapa
ett gott HassrumsHimat. På kommunens högstadieskolor bedrivs ett aktivt arbete med att
stärka lärares klassrumsledarskap.
Det kan finnas behov av att gå igenom de verktyg som ingår i skollagens femte kapitel så
att all personal är medveten om vilka möjligheter som lagen ger. Att motivera samtliga
elever, däribland de elever som har potential att nå ett högre betyg samt de elever som har
oroväckande frånvaro, identifieras som ett utvecklingsområde. Vi konstaterar även att
trångboddheten påverkar lärares förutsättningar på vissa skolor.

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis
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S.S. Nätnndelnls uppfrilining
Kontrollmål:

och respektive skolenhet följer upp elevernas upple-

velser av skolmiljön

5.5.1.

Målkring eleuers studiero ochtrygghet

Av Katrinehoims kommunplan för år zot6-zot9 framkommer att en av kommunfullmäktiges huvudsakliga prioriteringar för skolverksamheten är "Trygga barn och ungdomar
som mår bra". Detta har konkretiserats i ett resultatmål för grundskolan: "Andelen elever
som mår bra och trivs i skolan ska öka."
Elevers trygghet och studiero följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå. Bildningsnämnden har använt Qualis som
kvalitetsverkryg och av kvalitets- och uppföljningsplanen för år zor8 tas elevers trygghet
och studiero upp på nämndens sammanträde i september varje år. De kvalitetsrapporter
som har inkommit till PwC berör läsåret 2016-2077.

S.S.z.

UppftLjning år 2017

Vid genomgång avbildningsnämndens protokoll från de möten som genomfördes under
är zotT framkommer att elevers trygghet och studiero togs upp vid flera tillfållen, till exempel på följande möten:
a

Februari, mars och september zorT: Lärmiljö och trygghet på nya skolor som ska
byggas

a

Juni zorT: Information om jämställdhetsintegrering

a

Augusti zorT: Statistik kring frånvaro och incidentrapportering läsåret 2oL6-2o:-7

a

September zorT: Information om en skolas trygghetsarbete

a

November zorT: Redovisning av enkätresultat Liv & Hälsa Ung samt verksamhetsrapporter för läsåret 2o76-2ou6

Frånvaro zot6-zot7
Av protokollet framgår att statistik för elevers frånvaro för läsåret 2c16-2c77 redovisades
på mötet i augusti. Statistiken innehåller antal och andel elever med giltig respektive ogiltig frånvaro över z5 procent. Statistiken redovisas per skola. Statistiken är inte könsuppdelad och innehåller ingen jämförelse över tid.

Incidenter zot6-zol.7
Incidentrapporteringen som redovisades samma möte innehöll en sammanställning av
antalet anmälda incidenter för diskriminering eller annan kränkande behandling fördelat
per skola. Sammanställningen innehöll antalet anmälda incidenter under perioden r juni
till och med 9 augusti 2017 samt totalt antal anmälda incidenter för hela läsåret zo162017.
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Liv & Hälsa UngzorT
Av protokollet framgår att resultatet för enkäten Liv & Hälsa Ung, som genomfördes under våren zotT och som besvarades av elever i årskurs sju och nio, redovisades på nämndens möte i november zor7. EnliS protokollet återkopplades resultatet till de skolor som
hade deltagit i undersökningen. Nästa undersökning kommer att genomföras år 2o2o.

Kvalitetsrapp orter zo16 - zo t7
I verksamhetschefernas kvalitetsrapporter för läsåret 2c:.6-2c:7 framkommer att flera
skolor är trångbodda och arbetar utifrån de rådande förutsättningarna i ett perspektiv av
ytterligare några år tills de nya skolor som planeras att byggas är färdiga. Verksamhetscheferna beskriver i rapporterna att lokalsituationen i flera fall bidrar till oro och bristande trygghet på skolorna. I en av rapporterna ffier verksamhetschef att flera skolor
nämner brister i trygghet och studiero som en stor anledning till att man inte når högre
resultat då relitorer och pedagoger Mngas lägga mycket tid på ordningsfrågor istället för
lärande.

I kvalitetsrapporterna ffis även samarbetet med Skolverket ("samverkan förbästa
skoia") fram som ett projekt som stärker arbetet då de tre skolorna i kommunen som är
med i projeltet får stöd bland annat i arbetet tillsammans med elevhälsoteamet, hur man
ska höja alla elevers resultat och hur man stärker ledarskapet i klassrummet. Verksamhetschef lfter i kvalitetsrapporten även det goda samarbete som finns mellan skolorna
med fokus på att göra varandra bättre.

S.S.S.

UppfoLjning uåren 2o1B

Vid genomgång avbildningsnämndens protokoll från de möten som genomfördes under
våren zor8 framkommer att elevers trygghet och studiero togs upp vid flera tillfållen, till
exempel på följande möten:
a

a

a

Februari 2o1B: Demonstration av systemet LISA för rapportering av incidenter,
nämndens årsredovisning år 2017 samt rapportering av kränkande behandling och
diskriminering

Juni zor8: Information om att mall för likabehandlingsplan har tagits fram
Augusti zor8: Statistik kring frånvaro

Årsredovisning zorT
Av årsredovisningen för år zorT framkommer att förvaltningen har fortsatt att utveckla
det hälsofrämjande arbetet inom verksamheterna i form av aktivt arbete kring hälsa och
livsstil samt med trygghetsfrågor och likabehandlingsarbete. Nolltolerans mot skojbråk
lfts fram som ett exempel på det altiva arbetet.

Kråinkande behand.ling och diskriminering
Rapporteringen av kränkande behandling och diskriminering som redovisades i februari
zor8 innehöll, likt redovisningen ett halvår tidigare, en sammanställning av antalet anmälda incidenter för diskriminering eller annan kränkande behandling fördelat per skola.
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Sammanställningen innehöll antalet anmälda incidenter under perioden augusti till och
med december 2cl7 samt totalt antal anmälda incidenter för hela läsåret 2e77-2cr8.
Tabell

S.

Anmölda incidenter under hösten zotT
,clnral undar ptrioden

8*olenhu

Åntnl lfrsåret 17/18

r7

Skocsbors F-6, fritids
Biörkvik F-6. fritids
Ssndbäcks$kolan F-6. fritids
Forssiö F-6. fritids

79

5

36

43

2t2
I

l
l0

Nvhgm F-f. fritids
Strånqsiö F-6. fritids
Jåwenskolan Södra
Linden

38

I

I

l0

38
6

,|

Frånvaro våren zorS
Av protokollet framgår att statistik för elevers frånvaro för vårterminen zor8 redovisades
på mötet i augusti. Statistiken innehåller antal och andel elever med giltig respelitive ogiltig frånvaro över tio respektive över z5 procent. Statistiken redovisas per skola. Statistiken
är inte könsuppdelad och innehålier ingen jämförelse över tid. Av statistiken framkommer
att det är stora skillnader mellan andelen frånvarande elever på grundskolorna.
Tabell 4. Eleuersfrånuaro (to % och öuer) uårterminen 2o1B
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Skolinspelctionens enkät hösten zorT
Under hösten 2017 genomförde Skolinspektionen enkäter till elever i årskurs fem och nio,
vårdnadshavare med barn i grundskolan samt pedagogisk personal i grundskolan. Enkäten till samtliga målgrupper innehåller frågor kring bland annat studiero, trygghet och
skolans arbete med att förhindra kränkningar. Enkätresultatet för eleverna i årskurs fem
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är högre än genomsnittet för riket (åk 5) frir dessa frågeområden. Enkätresultatet för årkurs nio visar det omvända; resultatet är lägre än genomsnittet för rikel (åk 9). Frågeområdet studiero är det som får allra lägst index.
Tabell
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Vid genomgång av nämndsprotokoll framkommer inte att resultatet från Skolinspektionens enkät har redovisats för bildningsnämnden under hösten zorT eller våren zor8.

Qualisenkätvåren zorS
Under våren 2o1B genomfördes en Qualisenkät. Resultatet redovisas för elever i år F-z
och 3-9 för zor5, zo16 och zor8. Det framkommer att elevernas upplevelse avtrygghet,
trivsel och studiero har försämrats över tid. Värt att notera är att resultatet avseende elevernas arbetsro är markant lägre än öwiga frågeområden och detta gäller såväl elever i F2 som 3-9. Resultatet har vid granskningens genomförande inte redovisats för bildningsnämnden. Bilaga r innehåller delar av resultatet från enkäten.

9.5.4.

Nyff sAstemfor digital incidentrapportering

Från och med år zor8 sker all incidentrapporteringvia det digitala systemet Lisa Elev.
Enligt uppgift gör systemet det möjligt att analysera incidenter utifrån diskrimineringsgrunderna, utifrån platser där incidenterna har skett (otrygga platser), vilken typ av incident det är samt om det har uppkommit skador. Målsättningen är att få en överblick på
både skol- och förvaltningsnivå över vilka åtgärder som behövs för att förbättra elevers
trygghet och arbetsro.
Resultat och analyser ska rapporteras tillbildningsnämnden, men eftersom systemet är
nytt finns det ännu inte några firdiga former för rapporteringen. Statistik över rapporterade incidenter kommer enligt uppgift att redovisas förbildningsnämnden på sammanträdet i november.
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S.S.S. Ny modellfor

systemotiskt kualitetsarbete

Vid tidpunkten för granskningen håller Qualis på att ersättas med ett nytt kvalitetssystem.
Den nya modellen för systematiskt kvalitetsarbete kommer att användas från och med
läsåret zor9-zor9. Bild r nedan innehåller fcirvaltningens årshjul för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Bild

t. Bildning sfiru altning ens år shjul for

ku alit et s arb ete

Januari

uppföljning av låsårets likabehandlingsplan

februari/mars

kvalitetsenkåt, trygghetsvandringar m.m.

Mars,/april

april

sammanställning, analys av enkåter/trygghetsvandringar,
kvalhetsdlalos
utvärdering av årets likabehandlingsplan

maj/juni

ny likabehandlingsplan

Julr

augusti

förankring av läsårets likabehandlingsplan {personal, elever}

september

kvalitetsdialog, eventuella enkäter/trygghetsvandringar

oltober/november

uppfö[ning av låsårets likabehandlingsplan

m.m.

december

5.5.6.

Uppfoljning från och medhösten 2o1B

Från och med läsåret 2018-2019 kommer uppföljning av elevers trygghet och studiero att
genomföras på tre nivåer:
a

Arbetslagsnivå - Varje arbetslag ska arbeta med ett främjande och förebyggande
arbete samt ska kunnavisa hur detta arbete ska dokumenteras.

a

Skolnivå

a

Förvaltningsnivå - Fyra gånger per läsår kommer de så kallade kvalitetsdialogerna
att genomföras. Den tredje kvalitetsdialogen, som äger rum i mars 2019, kommer
uteslutande att handla om trygghet och studiero. Vid det härtillf?illet kommer till
exempel handlingsplanen för jämställdhet att ffias.

- Vid varje arbetsplatsträff

(APT) ska likabehandlingsplanen följas upp

I intervjun med bildningsnämndens presidium framgår att nämnden prioriterar arbetet
med trygghet och studiero och att målsättningen om trygghet och studiero tillsammans
med god måluppSzllelse ska ligga till grund för hela grundskoleverksamhetens arbete.
Presidiet betonar nämndens roll i att ge förutsättningar i budget och efterfråga uppföljning, men inte lägga sig i re}torernas ansvarsområden. Presidietbeskriver hur de önskar
jobba mer med att kartlägga vad det är eleverna avser när det svarar i kommunens enkäter och vad det är för insatser som därmed behövs.
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Presidiets bild är att det inte är mer stökigt på någon enskild skola utan snarare inom skolor, i arbetslag eller enheter, men att de också ser ett samband mellan socioekonomisk
bakgrund och mer oroliga miljöer. Presidiet berättar att nämnden har valt att rikta ett
statsbidrag med syfte att förbättra skolmiljön i dessa områden. Andra övergripande åtgärder som presidiet lyfter fram är de aktiviteter som finns i nämndens kompetensförsörjningsplan, till exempel utbildningstjänster där de som läser sitt sista år på högskolan ska
kunna jobba bredvid mer erfaren personal i verksamheterna. Presidiet nämner även Skolfam som innebär samverkan mellan skola och socialtjänst för att höja familjehemsplacerade barns resultat.

5.5.7.

Bedömning

Vi konstaterar att skolenheterna har följt upp elevernas upplevelser av skolmiljön inom
ramen för de årliga kvalitetsrapporterna samt genom landstingets enkät Liv & Hälsa Ung
som genomförs vart tredje år. Rapportering avseende elevers trivsel och trygghet har
giorts till bildningsnämnden vid flera tillf?illen.

Vi konstaterar att omfattande förändringar rörande det systematiska kvalitetsarbetet samt
incidentrapportering genomförs vid tidpunkten för granskningen. Förändringarna omfattar bland annat uppföljning och rapportering av elevers trivsel och trygghet och vår bild är
att verksamheten är mitt uppe i förändringsarbetet. Av årshjulet för kvalitetsarbete framkommer att elevers trivsel och trygghet kommer att vara i fokus under hela läsåret.
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis
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4. Reuisionell bedörnning och rekornntendstioner
4.

r.

Reuisio neII bedölnrining

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att bildningsnämnden
delvis säkerställer att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas avtrygghet och studiero.
Den sammanfattandebedömningenbaseras påbedömningarna av de fem kontrollmålen
för granskningen. Vi noterar att den förändring av det systematiska kvalitetsarbetet som
pågår vid granskningens genomförande bland annat syftar till att förbättra uppföljningen
av elevers trygghet och studiero.

z.

Bedömning
4.
Kontrollmål
I kommunen

o

utifrän kontrollrnäl

ch uid r esp ektiu e

skolenhet finns g emens ammo
en g od
utg ång spunkter
skolmi$ö.

fir

Bedömning
Delvis uppfullt
Det finns kommungemensamma utgångspunkter för att skapa en god skolmiljö, dels i form av
ett uttryckt resultatmål för elever i grundskolan,
dels i form av dokument och stödfunktioner på

förvaltningen. De dokument som utgör en gemensam utgångspunkt är bland annat en gemensam mall för likabehandlingsplan, en strategi för jämställdhetsintegrering samt en handlingsplan mot hot och våld. Stödfunktionerna på
förvaltningen har ett övergripande ansvar för
kommunens likabehandlingsarbete och framtagandet av statistik och uppföljning. Vi konstateimplemen! rar att arbetet med att ta fram och
tera likabehandlingsplaner har kommit olika
långt på skolenheterna. På två skolor saknas
likabehandlingsplaner och en del planer innehåller ännu inte allt det som mallen föreskriver.
Utöver likabehandlingsplanerna beskrivs normkritik och jiimställdhet utgöra gemensamma
utgångspunkter på skolenheterna.
Det finns ett aktiut u ördegrundsarbete dör grundläg g ande demokr atiska u är dering ar och mänsklig a röttig heter kommer tiII uttry ck i
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Vi konstaterar att grundskolorna i Katrineholm
har ett stort frirum att utforma värdegrundsarbetet utifrån lokala behov och förutsättningar.
Det innebär att det varierar från skola till skola
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praktisk handling

hur värdegrundsarbetet ser ut och att rektorer
får möjlighet att dela med sig av lärande exempel. Exempel på värdegrundsarbete på skolnivå
är särskilda konstellationer av elever och/eller
personal i form av trygghetsteam och faddergrupper samt särskilda aktiviteter såsom temadagar och trygghetsvandringar. Därtill ly{ts förhållningssätt bland personalen fram som en del
av värdegrundsarbetet; en lugn framtoning,
nolltolerans mot skojbråk, gemensamma rutiner
för uppstart och avslut av lektioner är ett par
exempel. Lokalmässiga förutsättningar och
trångboddhet beskrivs försvåra arbetet med att
skapa lugna och trygga miljöer för eleverna.

På uarj e skolenhet finns det

Delvis uppfrIlt
Vi konstaterar att fyra av femton skolenheter
har inkommit med ordningsregler och att före-

tydliga och adekuata ordningsregler som tagits fram i samspel mellan rektor, lärare och
eleuer med syftet att åstadkomma en god arbetsmiljö.

De enskilda lärarna harforutsättningar att leda arbetet och
ttpprötthålla ordningen i k/ass-

rummet.
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komsten av ordningsregler därmed varierar
mellan skolorna. Det underlag vi baserar vår
bedömning är därför begränsat. Av skolornas
likabehandlingsplaner framkommer vilka områden som har identifierats som f<irbättringsområden och utifrån detta har mål formulerats för
Iäsåret. Till viss del finns det en tydlig koppling
mellan skolenheternas mål och deras ordningsregler, men för att bedöma reglerna som adekvata behövs en tydligare koppling till identifierade ordningsproblem i ordningsreglerna på
samtliga grundskolor. Av inkommet underlag
och vid intervjuer framkommer att ordningsreglerna diskuteras vid olika tillfiillen, men det förefaller inte som att reglerna systematislit eller
kontinuerligt revideras tillsammans med eleverna.

Delvis uppfyllt
Vi konstaterar att det inte finns några formella
hinder för lärare att leda arbetet och upprätthålla ordningen i Hassrummet. Samtliga lärare
har genomfört en utbildning kring neuropsykiatriska funl.<tionsnedsättningar vilket stärker deras förutsättningar att skapa ett gott Hassrumsklimat. På kommunens högstadieskolor bedrivs
ett aktir,t arbete med att stärka lärares klassrumsledarskap. Det kan finnas behov av att gå
igenom de verkryg som ingår i skollagens femte
kapitel så att all personal är medveten om vilka
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möjligheter som lagen ger. Att motivera samtliga elever, däribland de elever som har potential att nå ett högre betyg samt de elever som har
oroväckande frånvaro, identifieras som ett utvecklingsområde. Vi konstaterar även att trångboddheten påverkar lärares förutsättningar på
vissa skolor.
Bildning s nämnden o ch r e sp ektiue skolenhetfoljer ttpp eleuernas uppleuelser au skolmiljön.

Delvis uppffllt.
Vi konstaterar att skolenheterna har följt upp
elevernas upplevelser av skolmiljön inom ramen
för de årliga kvalitetsrapporterna samt genom
landstingets enkät Liv & Hälsa Ung som genomförs vart tredje år. Rapportering avseende elevers trivsel och trygghet har gjorts till bildningsnämnden vid flera tillfållen. Vi konstaterar
att omfattande förändringar rörande det systematiska kvalitetsarbetet samt incidentrapportering genomförs vid tidpunlten för granskningen. Förändringarna omfattar bland annat uppföljning och rapportering av elevers trivsel och
trygghet och vår bild är att verksamheten är mitt
uppe i förändringsarbetet. Av årshjulet för kvali
tetsarbete framkommer att elevers trivsel och
trygghet kommer att vara i fokus under hela
läsåret.

4.5. Rekotntnendcrtioner
Utifrån genomförd granskning lämnas rekommenderas bildningsnämnden säkerställa att
a

Samtliga skolenheter har likabehandlingsplaner som följer den gemensamma mallen och att planerna implementeras fullt ut på skolenheterna.

a

Samtliga skolenheter har ett tillräckligt bra värdegrundsarbete. Det finns inget
formellt krav på likriktighet kring arbetet med att främja läroplanens grundläggande värden; det som är viktigt är att värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt
det lokala behovet. Frirummet är stort och det finns variationer i hur arbetet på
skolenheterna ser ut. Nämnden behöver säkerställa att enheternas arbete dr

i

ändamålsenligt och likvärdigt.
Samtliga skolenheter upprättar tydliga och adekvata ordningsregler och att eleverna involveras i arbetet på ett ändamålsenligt sätt.
Samtliga lärare känner till vilka möjlighet som skollagen ger avseende att leda arbetet och att upprätthålla ordningen i klassrummet samt att strukturer skapas för
att sprida lärande exempel, såsom arbetet med Hassrumsledarskap.
a

Den nya modellen för kvalitetsarbete innebär att elevers kunskapsutveckling, närvaro samt trivsel och trygghet följs upp. Därigenom kan nämnden såkerställa att
samtliga elever erbjuds stöd och stimulans utifrån individuella förutsättningar och
behov samt att andelen elever som mår bra och trivs i skolan ökar.
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Bilsga r - Resultst Quo,tis uären 2o78
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