2019-10-23
Åtgärder efter tillsyn i Berzeliusskolan 7 i Linköpings kommun,
Dnr 31 - SI 2019:526
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 en tillsyn i Berzeliusskolan 7
och begärde att Linköpings kommun senast den 7 november 2019 ska ha
vidtagit åtgärder för att avhjälpa de brister som påtalats. Åtgärderna ska
redovisas skriftligt senast samma dag.
Skolinspektionen konstaterade att kommunen inte uppfyllde författningskraven
avseende extra anpassningar och särskilt stöd, mer specifikt att elever ges
skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie
undervisning. Skolinspektionens förslag till åtgärd:
-Rektorn ska se till

att elevernas behov av studiehandledning på sitt modersmål

tillgodoses.
Tillsynen visade att elever vid tillfället för inspektionen inte gavs
studiehandledning på sitt modersmål. Skolinspektionen konstaterade också i
sitt beslut att bristen på studiehandledning på modersmålet riskerar att negativt
påverka elevernas möjligheter att nå kunskapskraven.
Åtgärder utifrån föreläggande
Under våren 2019 hade inga elever på Berzeliusskolans språkintroduktion
studiehandledning. Efter tillsynen har de elever som har bedömts ha behov av
studiehandledning erhållit det. En bidragande faktor till att bedömningen
underlättats är att arbetet med överlämningar mellan skolor inom kommunen
har utvecklats inför höstterminen 2019. Det gör att Berzelius 7 som mottagande
skola får betydligt bättre information om elevernas behov av studiehandledning
från avlämnande skola än tidigare.
Specialpedagogen på Berzelius 7 gör en sammanfattning av informationen
Berzelius 7 fått från avlämnande skola kring de nya eleverna, denna tas sedan
upp vid mötena i elevhälsoteamet. Efter samråd med undervisande lärare fattar
rektor beslut om studiehandledning om sådant behov föreligger. (Se bilaga för
blankett som används för dokumentation)
Under läsåret sker en kontinuerlig uppföljning av elevernas progression för att
också bedöma behovet av studiehandledning. Inför ”mittterminskonferenserna” har rektor tagit fram en ny mall som lärarna fyller i för
att dokumentera elevens kunskapsprogression. Om en elev riskerar att inte nå
målen fattar rektor efter samråd med undervisande lärare beslut om extra
anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning, vilket bland annat kan
handla om studiehandledning.

För att täcka behovet av studiehandledare nyttjar rektor kompetensen hos
flerspråkiga lärare på skolan. Rektor annonserar också externt för att täcka
behovet.
Hösten 2019 har skolenheten tagit emot några elever med europeisk bakgrund,
det har då varit lättare att få tag i studiehandledare med rätt kompetens än det
varit tidigare då många elever kom från utomeuropeiska länder.
Vid rektorsmötena för gymnasieskolan som leds av utbildningsförvaltningen
har det under hösten 2019 genomförts förnyade diskussioner om att rekrytera
gemensamma studiehandledare. Diskussioner förs också om att pröva
fjärrhandledning.
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