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Uppföljningsbesök på Birgittaskolan 1
Skolinspektionen kommer att genomföra ett uppföljningsbesök på Birgittaskolan 1. Vi
kommer att besöka skolan under vecka 2, 2018. När besöket närmar sig kommer ansvarig inspektör kontakta dig för att bestämma datum och program för besöket.
Skolinspektionen har tagit del av den kompletterande information som ni har skickat in
till Skolinspektionen i slutet av oktober månad 2017. Efter att ha tagit del av de uppgifterna har vi beslutat att göra ett uppföljningsbesök.

Uppföljningsbesöket
Under uppföljningsbesöket kommer vi att intervjua elever, lärare, företrädare för elevhälsan samt rektorn. Vi kommer också att genomföra lektionsobservationer.
Underlag för tillsynen
Inför uppföljningsbesöket önskar Skolinspektionen ta del av vissa dokument, se bilaga
1.
Vi önskar även få veta om det är någon eller några dagar under vecka 2 som det inte
passar att vi besöker skolan. Vi kommer att besöka Birgittaskolan 1 under en till två dagar. Vi återkommer med ett schema för besöket efter det att vi har tagit del av den information som vi efterfrågar.

Efter uppföljningsbesöket
Efter uppföljningsbesöket får huvudmannen ett protokoll för sakgranskning. Protokollet innehåller den information som Skolinspektionen samlat in genom intervjuer, lektionsobservationer och andra iakttagelser.
Efter sakgranskningen kommer Skolinspektionen att fatta ett beslut där Skolinspektionens bedömningar framgår.
Den efterfrågade dokumentationen sänds per e-post till Skolinspektionen senast den 19
december 2017 till e-mailadress skolinspektionen.linkoping@skolinspektionen.se. Hänvisa i ditt mejl till diarienummer 43-2015:8974.
Kontakta gärna undertecknad om något är oklart eller för ytterligare information om
tillsynsbesöket.
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Bilaga 1- Dokumentbegäran

la) Skolans aktuella plan mot kränkande behandling
ib) Skolans aktuella ordningsregler
1c) Skolans aktuella åtgärdstrappa
1d) Skolans åtgärdsplaner för klasser där oro har uppmärksammats
le) Elevscheman för de yrkesförberedande programmen (som gäller för vårterminen
2018)
1f) Lärarscheman för de lärare som undervisar på de yrkesförberedande programmen
(som gäller för vårterminen 2018)

