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Uppföljning av kvalitetsgranskning av undervisningen i
svenska för invandrare som drivs i regi av Astar med
Linköpings kommun som huvudman

Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen bedömer att Linköpings kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och kvalitetsgranskningen avslutas därmed.
Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen i
svenska för invandrare som drivs i regi av Astar med Linköpings kommun som
huvudman. Kvalitetsgranskningen genomfördes under hösten 2017. Vid
granskningen identifierade Skolinspektionen ett viktigt utvecklingsområde
som angetts i ett beslut den 2017-12-13.
Skolinspektionen bedömde att lärarna behöver utveckla undervisningens arbetssätt och innehåll så att undervisningen i högre utsträckning möter enskilda
elevers behov, förutsättningar och mål.
Skolinspektionen har begärt att Linköpings kommun senast den 2018-05-15 ska
redovisa till enheten i Umeå vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Linköpings kommun har inkommit med en sådan redovisning.
I redovisningen framgår att Astar AB bland annat genomfört eller planerat för
nedanstående insatser. Linköpings kommun kommer att regelbundet följa upp
resultatet av insatserna genom möten med Astars enhetschef/rektor, på möten
med lärarna samt genom besök i verksamheten.
•

I syfte att utveckla undervisningen mot ökad individualisering har
verksamheten infört ett obligatoriskt lektionstillfälle i veckan där eleverna får välja mellan ett antal fokusområden. Lärarna ska också erbjuda läxhjälp med stöd till de elever som behöver det.
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•

Inom Astar AB finns ett verktyg som används i arbetet med att kartlägga nya elevers kunskaper och mål. Nu ska verksamheten undersöka
om detta verktyg också kan användas vid utbildningen i Linköping.

•

Astar AB har från och med våren 2018 anställt ytterligare en legitimerad
lärare på 60 procent. Detta ska möjliggöra mer planeringstid för varje
enskild lärare och i förlängningen möjliggöra ökad individualisering av
undervisningen.

•

Verksamheten ska ta fram rutiner för uppföljning av varje enskild elevs
utveckling. Detta ska bidra till att lärarnas förutsättningar att anpassa
undervisningen efter elevers önskan och behov ökar.

•

Från hösten 2018 ska Astars enhetschef/rektor leda ett systematiskt arbete som dels handlar om att ta reda på vad eleverna efterfrågar, dels
utveckla undervisningen så att eleverna får större möjligheter att utveckla resonemang och problematisera.
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