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Inledning  
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning vid Ale kommun avseende de förutsättningar huvudmannen 
skapar för att eleverna får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa 
hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen. 

Läsanvisning 
Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilagan 1. På 
varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög 
utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla 
kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att ut-
vecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av 
åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i 
hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan 
lämna framåtsyftande kommentarer. 

Beslut: 
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Ale 
kommun i följande utsträckning: 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 

Huvudmannen gör i hög utsträckning relevanta analyser av studieresultat och 
resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom 
dessa områden. 

 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 

Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, 
som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så 
långt som möjligt. 

 

Skolinspektionen har efter granskningen av  inte identifierat några 
utvecklingsområden. Skolinspektionen avslutar härmed granskningen av . 
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Skolinspektionens bedömningar 
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 4 kap. 3, 5-7 §§, 5 kap. 3 § skollagen 

 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i hög utsträckning relevanta 
analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för 
förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att 
huvudmannen har en analys med relevanta förklaringar till skillnader och variationer i 
studieresultat i kommunens grundskolor. Avvikelser uppmärksammas och analyseras 
för såväl högre som lägre studieresultat och gällande skillnader i studieresultat mellan 
könen. Huvudmannen följer också upp och analyserar hur utbildningen genomförs 
samt vilka förutsättningar skolenheterna får och hur detta inverkar på utbildningens 
kvalitet. Huvudmannen följer även upp hur tryggheten upplevs av elever på alla 
skolenheter. Skillnader i upplevd trygghet mellan könen analyseras och det finns 
relevanta förklaringar och belägg till varför resultaten skiljer sig åt mellan skolenheter. 
Huvudmannens samlade bild återkopplas bland annat till rektorerna, och då framgår 
också vad man vill fokusera på och därefter följa upp nästkommande år. 

Huvudmannen följer upp studieresultaten och gör en analys av god kvalitet som kan 
utgöra underlag för förbättringsåtgärder  

Granskningen visar att huvudmannen aktivt följer upp studieresultaten vid de olika 
skolenheterna. Uppföljningar görs fyra gånger per år och resultaten rapporteras till 
nämnden. Vid tre av uppföljningstillfällena dokumenteras studieresultaten av lärarna 
och en avstämning görs på respektive skolenhet som redovisas för nämnden. Vid ett 
tillfälle per år skrivs ett ”pedagogiskt bokslut” för varje skolenhet och ett samlat för 
huvudmannens verksamhet inom grundskolan. De pedagogiska boksluten innehåller 
respektive verksamhets analys av de egna resultaten inom bland annat  områdena 
studieresultat och trygghet. Huvudmannens pedagogiska bokslut bygger på 
enheternas och innehåller sammanställningar av resultat för kommunens grundskolor 
och möjliga orsaker till de uppnådda resultaten. 

Arbetet med att ta fram det pedagogiska bokslutet för respektive enhet sker i 
personalgrupper och sammanställs därefter av skolledningen. Av den insända 
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dokumentationen framgår att skolledningarna får stöd av huvudmannen inför att det 
pedagogiska bokslutet ska skrivas. Av stödmaterialet framgår att enheterna ska 
beskriva de processer de arbetat med för att nå ett bättre resultat, analysera 
resultaten, redovisa vilka åtgärder som gjorts inom ramen för det kompensatoriska 
uppdraget och för att kompensera skillnader mellan pojkars och flickors resultat. 
Utifrån ovanstående ska slutsatser dras kring enhetens verksamhet, vad som fungerat 
väl (som man ska fortsätta med), vad som kan avslutas samt vilka nya insatser som kan 
behövas. De intervjuade rektorerna berättar att det pedagogiska bokslutet ska 
innehålla analyser av resultat i olika ämnen och klasser samt analyser av skillnader i 
resultat mellan pojkar och flickor inklusive skillnader i betyg. Rektorerna berättar 
vidare att underlaget till analyserna hämtas från de bedömningar som lärarna 
rapporterar in i kommunens digitala verktyg fyra gånger per år. Lärarna använder 
Skolverkets bedömningsstöd och andra underlag som grund för sina bedömningar. 
Under läsåret anordnas klasskonferenser där resultaten diskuteras och efter varje 
dokumentationstillfälle träffas specialpedagogerna och går igenom resultaten både på 
individ- och klassnivå. Rektorerna berättar också att de som grupp får stöd av 
huvudmannen i arbetet med analyser. Under tiden som boksluten skrivs anordnas 
bland annat workshops för att enheterna ska få stöd i arbetet. Enheterna presenterar 
sina bokslut för varandra och sektorsledningen och man diskuterar då hur såväl 
boksluten som verksamheten kan utvecklas ytterligare. Ansvaret för att fortsätta 
utveckla respektive verksamhet är därefter rektors. I kommunens pedagogiska bokslut 
anges att man behöver fortsätta förbättra analyserna på enhetsnivå för att nå 
ytterligare träffsäkerhet för insatser på individ- och gruppnivå. 

Granskningen visar vidare att huvudmannen, genom sektorsledningen, efter 
verksamhetsårets slut sammanställer enheternas resultat och analyserar skillnader 
mellan olika enheters resultat. Bland annat konstateras i ”Pedagogiskt bokslut för 
grundskola, förskoleklass och fritidshem 2019” att ”kunskapsutvecklingen på skolorna 
är starkt beroende av lärarkompetens och behörighet samt förmåga att utöva ett 
tydligt ledarskap i klassrummet” samt att på grund av ”…stora skillnader mellan olika 
klasser på respektive skola måste det göras insatser som utgår från vilken kunskap och 
kompetens lärarna behöver få stärkt”. I det pedagogiska bokslutet redovisas vidare 
resultat från nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 samt andel elever som uppnått 
kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurserna 6 – 9. För årskurs 9 redovisas också 
genomsnittligt meritvärde och andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. 
Samtliga resultat redovisas totalt samt fördelat på kön. Resultaten kommenteras och 
nya insatser som planeras utifrån de analyser som gjorts redovisas. Till exempel anges 
att analysen av resultaten på nationella prov i matematik i årskurs 3 visat att eleverna 
haft svårare för vissa delar av proven och att detta beror dels på att ”undervisningen 
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inte anpassats tillräckligt väl till läroplansmålen” och dels på språksvårigheter för 
elever med annan språklig bakgrund. Av bokslutet framgår att huvudmannen planerar 
samordnade insatser, under ledning av förstelärare, för att eleverna ska nå 
kunskapskraven i årskurs 4. Det samlade resultatet av huvudmannens uppföljning och 
analys utgör underlag för kommande budgetprocess. 

Utöver det som framkommer i de pedagogiska boksluten och i arbetet med dem, 
genomförs även resultatdialoger mellan kommunens verksamhetschefer och 
respektive enhet. Den politiska ledningen träffar skolans personal för samtal och 
diskussioner utifrån fokusområden inom ramen för den ”tillitsbaserade styrning” som 
kommunen tillämpar sedan några år tillbaka. Enligt de intervjuade företrädarna för 
nämnden har dialogen blivit bättre och man har uppnått en större förståelse för 
varandras roller och beslut sedan dialogerna införts. 

När det gäller spridningen av studieresultat uppdelat på kön visar nationell statistik 
från läsåret 2018/2019 att flickor, med några få undantag, vid samtliga skolenheter i 
Ale kommun når ett högre studieresultat än pojkar i alla ämnen. I det pedagogiska 
bokslutet framhålls att ambitionen är  att undervisningens innehåll ska fortsätta att 
utvecklas bland annat utifrån flickors och pojkars lärande. I intervjun med 
sektorsledningen framkommer att man tittat på många olika aspekter av flickors och 
pojkars resultat, men att man ser det som svårt att säkerställa de samband som finns. 
På en skola har man fördjupat arbetet med genom att jobba med förhållningssätt och 
relationsbyggande till eleverna och hur flickor och pojkar lär sig. Det framgår också att 
huvudmannen kommer ha ett fortsatt fokus på flickors och pojkars resultat. 

Av nationell statistik för läsåret 2018/2019 framgår att meritvärdet för elever årskurs 9 
med hänsyn tagen till elevsammansättningen vid en skola ligger nära det förväntade 
värdet medan resultatet vid de andra två skolorna ligger lägre (13 respektive 18 
poäng). I en kommentar säger företrädarna för sektorn att det pågår många insatser, 
att resultaten är på uppåtgående men att man ännu inte har alla svar. I den skriftliga 
informationsinhämtningen inför granskningen skriver sektorschefen att det är mycket 
svårt att analysera studieresultat och säkerställa samband mellan insatser och 
effekter. Huvudmannens analysarbete kan belysa vissa mönster eller samband som ej 
blir synliga på enhetsnivå men får sitt värde främst då det tar sin utgångspunkt i 
enheternas analyser. Därav ligger stort fokus på att utveckla analysen som arbetslag, 
ämneslag och skolor gör samt deras kompetens i att identifiera och se effekter av 
åtgärder. Då någon skola behöver stöd i att identifiera behov av utveckling sker en 
riktad insats, skriver sektorschefen vidare. 
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Huvudmannen analyserar resultatet avseende trygghet och har kännedom om 
skillnader mellan skolor samt mellan flickors och pojkars upplevelse av trygghet 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp skolenheternas arbete och resultat 
kring elevernas upplevelse av trygghet. Uppföljningen görs även i detta avseende 
genom det tidigare beskrivna arbetet med pedagogiska bokslut. Underlag för 
uppföljningarna är bland annat elevenkäter samt statistik över antalet anmälda 
kränkningar. Granskningen visar också att huvudmannen analyserar och har 
förklaringar och belägg till skillnader i upplevelse av trygghet på de olika 
skolenheterna. 

Vid samtliga huvudmannens skolor genomförs den s.k. GR-enkäten1 i alla årskurser. De 
intervjuade rektorerna uppger att flertalet skolor även genomför egna enkäter som 
komplement till GR-enkäten. I kommunens pedagogiska bokslut redovisar 
huvudmannen en sammanställning av elevernas svar på frågor om upplevd trygghet 
fördelad per årskurs. Redovisningen innehåller kommentarer kring förändringar i 
förhållande till tidigare läsår. Huvudmannen konstaterar att eleverna i hög 
utsträckning upplever skolan som trygg, men att resultaten för läsåret 2018/2019 är 
något lägre än föregående år. I det samlade bokslutet redovisas inte skillnader mellan 
flickors och pojkars upplevda trygghet, något som dock görs i respektive skolenhets 
bokslut. I skolenheternas bokslut görs också en analys av arbetet med trygghet och 
rektorerna uppger i intervju att huvudmannen i skolenheternas redovisningar bland 
annat efterfrågar aktiviteter som främjar trygghet såsom rastaktiviteter och öppen 
fritidsverksamhet. Sektorsledningen berättar att huvudmannen genom skolenheternas 
redovisningar har möjlighet att följa alla klasser över tid och möjlighet att jämföra 
mellan klasser och skolor. I informationsinhämtningen skriver sektorschefen att 
huvudmannen i analysen av resultaten för 2019 inte funnit tydliga avvikelser på 
enhetsnivå men att elever i årskurs 4 generellt vid kommunens skolor upplever sig 
mindre trygga. Åtgärder för att öka tryggheten för elever i årskurs 4 görs på 
enhetsnivå med stöd av elevhälsan, skriver sektorschefen vidare. I intervjuer med 
rektorerna och sektorsledningen framkommer att rektorerna också ska lämna 
rapporter om kränkningsanmälningar. Anmälningarna redovisas i nämnden och 

                                                           

 

 

1   Framtagen av Göteborgsregionen (GR), ett samarbete där 13 kommuner ingår 
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rektorerna får berätta för nämnden hur de arbetar med anmälningarna, säger 
representanterna för sektorsledningen. Även vid tillitsdialoger, då nämnden och 
sektorsledningen träffar personal på enheterna kan det, utifrån situationen vara 
aktuellt att diskutera frågor om elevernas trygghet. Som ett led i att öka elevernas 
trygghet arbetar några av kommunens enheter med PALS2 , en metod som enligt de 
intervjuade företrädarna för sektorsledningen kommer vara ett bra verktyg i det 
fortsatta arbetet. Av det pedagogiska bokslutet för kommunen framgår också att 
resultaten i GR-enkäten ska analyseras och förslag till förbättringar tas fram 
tillsammans med elever. 

Den senaste skolenkäten3 genomfördes i Ale kommun hösten 2018. Det samlade 
resultatet visar att området trygghet för kommunen som helhet ligger något under 
snittet för samtliga medverkande skolenheter. Resultatet har i något fall också sjunkit 
sedan den tidigare enkäten genomfördes 2016. Vidare har flickor generellt en 
upplevelse av lägre trygghet än pojkar enligt svaren och det finns tydliga skillnader i 
resultat mellan skolenheter. 

Mot bakgrund av det som framkommit i granskningen vill Skolinspektionen framhålla 
vikten av att huvudmannen fortsätter arbetet för att tillförsäkra alla elever en trygg 
skolsituation. 

Huvudmannen analyserar och har god kunskap om av hur utbildningens 
förutsättningar och genomförande inverkar på resultaten 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp skolenheternas förutsättningar och 
har en dialog med verksamheterna kring hur dessa inverkar på resultaten. Nämnden 
har i verksamhetsplanen för 2020 ”lika tillgång till utbildning” som ett målområde som 
organisationen ska arbeta för. Av informationsinhämtningen framgår att 
huvudmannen har identifierat prioriterade områden för att nå en likvärdig utbildning 
utifrån analyser av kunskapsresultat och skolornas förutsättningar. Av intervjuer 
                                                           

 

 

2   PALS, en metod som ursprungligen kommer från Norge och som syftar till att bättre kunna stödja och vägleda elever 
till goda skolprestationer. 

3 Genomförs regelbundet av Skolinspektionen. Hösten 2018 deltog 1580 skolenheter i undersökningen. I Ale kommun 
besvarades enkäter bland annat av elever i årskurs 5 och 9, pedagogisk personal i grundskolan samt vårdnadshavare. 
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framgår bland annat att både verksamhetschefer, sektorschefen och representanter 
för nämnden kontinuerligt besöker skolenheterna bland annat vid så kallade 
tillitsdialoger för samtal om enheternas resultat och förutsättningar. I intervju säger 
representant för sektorsledningen att man arbetar utifrån nyckeltal och väger in det i 
sina analyser. De nyckeltal som används framgår av dokumentet ”Checklista 
internkontroll (skollagen) uppföljning 2019”  där tillgång till utbildning utifrån 
skollagens bestämmelser kontrolleras, till exempel tillgången till elevhälsa, 
skolbibliotek och studie- och yrkesvägledning.  När det gäller lokalsituationen och 
övriga fysiska aspekter uppger sektorschefen att ”det är trångt men att det finns rum 
för alla”. I huvudmannens pedagogiska bokslut för 2019 finns en sammanställning av 
hur enheterna skattas utifrån ett antal påståenden bland annat om de förutsättningar 
som ges för lärande och trygghet (Kolla din skola). I årsredovisningen för grundskola 
2019 redovisas under avsnittet ”Nämndens mål: lika möjligheter till framgångsrikt 
lärande: lika kvalitet” de utvecklingsområden som identifierats för varje enhet under 
perioden 2019 – 2022. Bedömningen av respektive skolenhets aktuella 
utvecklingsområden under perioden är gjorda av rektorn för enheten och aktuell 
verksamhetschef. De identifierade områdena rör framförallt utbildningens kvalitet och 
arbetssätt, men det finns också exempel på utvecklingsområden som innefattar bland 
annat tillgängliga lärmiljöer samt ökad trygghet och studiero. 

Ett område som identifierats i tidigare uppföljningar och analyser är att möjligheterna 
för rektorerna att agera som pedagogiska ledare har behövt stärkas. I 
årsredovisningen avseende grundskolan för 2019 framgår att en satsning på stöd till 
rektorerna gjort. I informationsinhämtningen skriver sektorschefen att 6,5 tjänster 
som verksamhetssamordnare tillsatts från hösten 2019 och att uppdraget är att 
avlasta rektorerna. I intervju med sektorsledningen framkommer att arbetet är under 
utveckling och att formerna för stödet kommer att utvecklas vidare. När det gäller 
kommunens förstelärare kommer nätverk organiseras för att utveckla en ”delakultur” 
mellan skolenheterna och därmed stödja likvärdigheten, framgår av 
verksamhetsplanen för grundskolan 2020. Huvudmannen har också utifrån 
identifierade behov anställt en specialpedagog med uppgift att kartlägga och stödja 
arbetet med nyanländas lärande, framgår av intervjun med sektorsledningen. 

Granskningen visar att huvudmannen följer upp andelen tjänstgörande lärare som har 
lärarlegitimation och behörighet i de ämnen de undervisar i. Huvudmannen 
konstaterar i årsredovisningen för grundskola 2019 att alla lärare inte är legitimerade 
för det ämne de undervisar i. Av nationell statistik framgår att drygt 81 procent av 
lärarna i kommunen har pedagogisk högskoleutbildning läsåret 2019/2020 och att 
andelen på skolenhetsnivå varierar mellan knappt 70 och 100 procent. Av intervjuerna 
med rektorer och sektorsledningen framgår att diskussioner regelbundet förs inom 
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organisationen dels angående andelen legitimerade totalt och dels angående 
fördelningen mellan skolenheter. Rektorerna säger i intervju att de ofta diskuterar 
kompetensförsörjning med sektorsledningen. I intervjun med sektorsledningen säger 
de att huvudmannen arbetar för att få en jämnare fördelning av kompetensen, främst 
genom att skapa nätverk för professionella lärandegemenskaper för lärarna, men 
också genom den tidigare nämnda åtgärden att frigöra tid för rektorerna att vara 
pedagogiska ledare. I intervjun med företrädarna för sektorsledningen framkommer 
att i de professionella lärandegemenskaperna ska all personal ingå och syftet är att 
utveckla och förbättra undervisningen för att nå en högre måluppfyllelse. 

Huvudmannens kompensatoriska arbete 
Författningsstöd 
1 kap. 9 §, 2 kap. 8 b § skollagen 

 

Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit 
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. 

Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att 
huvudmannen kartlägger hur elevernas olika behov och förutsättningar inverkar på 
deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och att elevers olika förutsättningar 
och behov ligger till grund för den resursfördelning som sker. De kompensatoriska 
åtgärderna är förankrade i kartläggningarna av elevernas olika behov och 
förutsättningar. Huvudmannen försäkrar sig genom ett aktivt och löpande 
uppföljningsarbete om att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska 
förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och 
huvudmannen kan visa på vilket sätt de kompensatoriska åtgärderna förväntas bidra 
till att eleverna når utbildningens mål. 

Elevers olika förutsättningar och behov ligger till grund för resursfördelningen och 
huvudmannen genomför kompensatoriska åtgärder 

Granskningen visar att huvudmannen kartlägger och analyserar hur 
elevsammansättningen ser ut på de olika skolenheterna inom grundskolan. Analysen 
ligger till grund för huvudmannens resursfördelning. Av informationsinhämtningen 
framkommer att av grundskolans totala budgetram 2020 är strax under 7 procent 
avsatt för sociala faktorer. Huvudmannen gör genom faktorerna en viktning mellan 
skolenheterna utifrån utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå som grund 
för fördelningen av medlen med utgångspunkt i SCB:s statistik. Viktningen 
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kompletteras med en anpassning till lokala sociogeografiska omständigheter, vilket 
innebär att kommunen delats in i tre olika geografiska områden där fördelningen 
påverkas av områdets karaktär. Möjlighet finns därutöver för skolenheterna att söka 
extra medel för elever i behov av extraordinära stödinsatser. 

Granskningen visar vidare att elevers behov och förutsättningar, så som dessa 
framkommit i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, styr fördelningen av 
centralt organiserade resurser, till exempel delar av elevhälsan och olika former av 
resurser riktade till elever med särskilda behov. Som exempel på det senare kan 
nämnas insatser för att arbeta mot problematisk skolfrånvaro, särskilda 
undervisningsgrupper och tidiga samordnade insatser för elever i förskoleklass och 
årskurserna 1 – 6 som ”riskerar utanförskap genom bristande måluppfyllelse, 
normbrytande beteende och/eller hög frånvaro”. Huvudmannen har vidare 
organiserat ett centralt utvecklingsteam inom vilket olika kompetenser finns samlade 
och som arbetar med utvecklingsinsatser inom skolenheterna, men som också enligt 
informationsinhämtningen används för mer riktat stöd. Av intervjun med 
sektorsledningen framkommer att ett fokusområde för arbetet i utvecklingsteamet är 
språkutvecklande arbetssätt. De centralt organiserade insatserna finansieras helt eller 
delvis av statsbidraget för likvärdig skola. 

I granskningen framkommer också att huvudmannen genomför 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån de behov som uppmärksammas. Av 
informationsinhämtningen framgår att huvudmannen utifrån analyser av 
kunskapsresultat och skolornas förutsättningar, identifierat utvecklingsområden av 
kompensatorisk karaktär, till exempel nyanländas lärande och insatser för att främja 
skolnärvaro. Behoven kan identifieras bland annat i tillitsdialogerna, men också i andra 
fora såsom rektorsgruppen.  

Granskningen visar vidare att huvudmannen har organiserat personalen i grupper, så 
kallade professionella lärandegemenskaper. Grupperna har samma deltagare över tid 
och i grupperna tar medlemmarna del av aktuell forskning och diskuterar utifrån de 
behov man står inför. Behoven kan se olika ut för delar av eller hela skolenheter. 
Syftet är att utveckla och förbättra undervisningen för att nå en ökad måluppfyllelse 
och gruppernas fokus kan skilja sig åt utifrån behoven. Därutöver har personalen bland 
annat genomgått ett antal av Skolverkets olika pedagogiska lyft. Även de tidigare 
nämnda centralt placerade resurserna inom elevhälsan stödjer de enskilda 
skolenheters arbete med specialpedagogiska riktade utvecklingsuppdrag, framgår av 
grundskolans årsredovisning för 2019. 
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Huvudmannen kan visa vad de kompensatoriska åtgärderna syftar till och följer upp 
effekterna av dessa 

Granskningen visar att huvudmannen kan visa på vilket sätt de kompensatoriska 
åtgärderna förväntas bidra till att eleverna når utbildningens mål och att 
huvudmannen också följer upp och analyserar att de leder till faktiska förbättringar. 

I grundskolans årsredovisning för 2019 beskrivs hur de särskilda satsningarna för 
likvärdig skola förväntas bidra till måluppfyllelsen. Syftet med satsningarna beskrivs i 
årsredovisningen sammanfattningsvis som att utifrån målgruppernas behov på olika 
sätt genom anpassade lärmiljöer ge elever, med stort behov av stöd som den ordinarie 
verksamheten har svårt att tillgodose, ett adekvat stöd. På så vis ska fullföljda studier 
främjas genom en anpassad verksamhet. Huvudmannens resursfördelningsmodell 
syftar till att utjämna skillnader i förutsättningar utifrån elevernas socioekonomiska 
bakgrund. Som tidigare beskrivits har huvudmannen, utöver vårdnadshavares 
utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund, identifierat faktorer som är specifika för 
olika geografiska områden i kommunen som en faktor som ger skillnader i 
förutsättningar och som modellen syftar till att utjämna. 

Granskningen visar att huvudmannen kontinuerligt på olika sätt följer upp effekter 
som de särskilda satsningarna och resursfördelningsmodellen ger. Av intervjuer och i 
dokument som bifogats informationsinsamlingen framgår att utfallet både på individ- 
och gruppnivå följs upp vid avstämningar mellan rektorerna och sektorsledningen och 
också inom ramen för tillitsdialogerna då även representanter för nämnden deltar.  

Huvudmannens senaste uppföljning av resursfördelningsmodellen gäller läsåret 
2018/2019. Av rapporten framgår att uppföljningen skett systematiskt bland annat 
genom semistrukturerade gruppintervjuer med rektorer och genom analys av 
statistiskt material. Gruppintervjuerna med rektorerna har syftat till att kartlägga hur 
rektorerna använt och följt upp de resurser som de genom resursfördelningsmodellen 
tilldelats. I rapporten konstateras att rektorerna i tidigare uppföljningar uppgett att 
resurserna använts till ”något som övergripande kan betecknas som 
’personalförstärkning’”, medan rektorerna i årets uppföljning varit mer specifika runt 
vilka insatser som riktats mot de aktuella elevgrupperna, framförallt gällande 
verksamheten i årskurs 7 – 9.  
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I rapporten konstateras också att det är svårt att identifiera samband mellan insatt 
resurs och resultat och att underlaget för analyser framöver kommer att vidgas så att 
även andra resurser såsom lärarkompetens och behörighet liksom tillgång till central 
elevhälsa ingår i analysen.   

 

På Skolinspektionens vägnar 

X Roland Fallström

Enhetschef
Signerat av: Roland Fallström

X Bo Jersenius

Föredragande
Signerat av: Bo Jersenius  

  

     
     

I handläggningen av ärendet har även Ola Cederblad  medverkat. 
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Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden 
kvalitetsgranskning 
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsom-
råden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

• En gruppintervju med rektorer 

• En gruppintervju med förvaltningspersonal 

• Två intervjuer med ansvariga politiker.  

• Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och 
skolan samt den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella 
huvudmannen. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll 
från besöket för faktakontroll.  

Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av be-
dömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfa-
renhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid 
besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområ-den. 
Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter 
beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var skolans styrkor 
respektive förbättringsområden finns. 

Bedömningsområden 
För huvudmannen granskas följande delar: 

Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvud-
mannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra 
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. 

Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta 
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå 
utbildningens mål så långt som möjligt. 

Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definie-
rade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur 
huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två 
ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom 
huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bil-
dar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra 
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områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en 
god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående 
områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge 
information till hur hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden 
och i andra skolformer.  

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida: 
www.skolinspektionen.se 
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Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten 
Skolinspektionen besökte huvudmannen mellan den 10 mars 2020 och den 16 april 
2020. Besöket genomfördes av Bo Jersenius och Ola Cederblad. 

Ale kommun har enligt de senaste uppgifterna på kommunens hemsida cirka 30000 
invånare. 

Utbildningsnämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs inom den kommunala 
grundskolan i Ale kommun (som är den verksamhet som avses i detta beslut). 
Utbildningsnämnden ansvarar därutöver för omsorg för barn och unga 1 – 16 år, 
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskoleverksamhet för gymnasieelever 
och vuxna inom Ale kommun. 

Den förvaltning som har ansvar för verksamheten är sektor utbildning, som leds av en 
chef som benämns sektorschef. 

Enligt nationell statistik får cirka 3550 elever sin grundskoleutbildning läsåret 
2019/2020 i någon av de 13 skolenheter som den kommunala grundskolan i Ale 
bestod av. 
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