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Uppföljningsbesök efter den regelbundna tillsynen av Birgittaskolan 1 i Linköpings kommun
Skolinspektionens tillsyn
Den 20 december 2016 fattade Skolinspektionen ett beslut gällande Birgittaskolan 1. Med anledning av de brister som framgår av beslutet avser Skolinspektionen att genomföra ett uppföljningsbesök i verksamheten.
Genomförande
Skolinspektionens uppföljningsbesök kommer att genomföras under vecka 17
och 18. Under vecka 17 kommer observationer av trygghet och studiero att genomföras på Birgittaskolan 1. Detta kommer att genomföras av olika inspektörer från Skolinspektionens avdelning i Linköping. Under vecka 18 kommer intervjuer att äga rum med ansvarig rektor samt företrädare för elevhälsa, lärare
och elever vid skolenheten. Den delen av tillsynen kommer att genomföras av
utredarna Erik Ahlsén och Alexander Aleryd.
Efter uppföljningsbesöket
Efter uppföljningsbesöket får huvudmannen ta del av den information och det
material som Skolinspektionen samlat in under och i samband med besöket.
Därefter avgörs hur Skolinspektionen ska gå vidare i ärendet.
Information om Skolinspektionens tillsyn
Förslag på schema samt mer utförlig information till elever, vårdnadshavare,
lärare och övrig personal kommer att skickas ut under vecka 17. Anledningen
till detta beror på att Skolinspektionen behöver ta del av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder innan förslag på schema kan skickas ut. Däremot
är det bra om rektor redan nu informerar lärare och elever om de observationer
av studiero och skolmiljön för övrigt som Skolinspektionen genomför under
vecka 17 och att Skolinspektionen inte på förhand kommer att tillkännage vilka
lektioner som kommer att besökas.
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För ytterligare information är ni välkomna att kontakta undertecknad via telefon eller per e-post.
På Skolinspektionens vägnar

Erik Ahlsén
Utredare
Telefon: 08-586 085 02
E-post: erik.ahlsen@skolinspektionen.se
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