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Uppföljningsbeslut
efter kvalitetsgranskning av yrkesinriktad kommunal
vuxenutbildning på entreprenad i Linköpings kommun
med utbildning hos Hermods.
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Inledning
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av yrkesinriktad kommunal
vuxenutbildning på entreprenad i Linköpings kommun. I granskningen ingick
utbildning inom yrkesområdet vård och omsorg hos utbildningsanordnaren Hermods.
Kvalitetsgranskningen genomfördes under våren 2019. Vid granskningen identifierade
Skolinspektionen utvecklingsområden som angetts i ett beslut den 8 april 2019.
Skolinspektionen har begärt att huvudmannen senast den 28 februari 2020 ska
redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade
utvecklingsbehov. Linköpings kommun har inkommit med en sådan redovisning.

Beslut:
Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:
Huvudmannens uppföljning av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på
entreprenad
Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder.
Den enskilda utbildningsanordnarens arbete för en yrkesinriktad utbildning
av god kvalitet

Huvudmannen har vidtagit tillräckliga åtgärder.
Skolinspektionen avslutar härmed kvalitetsgranskningen.

Bakgrund
Huvudmannens uppföljning av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Det identifierade utvecklingsområdet var:
•

Huvudmannen behöver se till att det finns en uppföljning och utvärdering av
yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad som tar sin
utgångspunkt i entreprenadutbildningens förutsättningar och som till innehåll och
metod kan säkerställa att denna utbildning har en god kvalitet.

Av huvudmannens redovisning framgår att Linköpings kommun i samband med att
ha infört ett auktorisationssystem tagit fram auktorisationsvillkor för de enskilda
utbildningsanordnarna. Villkoren och de nya avtalen innebär större möjligheter för
huvudmannen att följa upp kvaliteten på utbildningen hos de enskilda
utbildningsanordnarna. Vidare har huvudmannen tagit fram en plan för uppföljning
specifikt för utbildning på entreprenad. I planen beskrivs vilka aktiviteter som
genomförs som en del i uppföljningen och tar sin utgångspunkt i
entreprenadutbildningarnas förutsättningar. Exempelvis görs verksamhetsbesök,
rektorsträffar, nämndbesök, elevenkäter, resultatuppföljningar och
branschrådsuppföljningar. I samband med verksamhetsbesöken görs bland annat
uppföljningar av yrkeslärarnas kompetens och skolornas lokala rutiner för validering.
Elevenkäterna används vid uppföljning och utvärdering av verksamheternas olika
kvalitetsområden. Bland annat följs det upp hur eleverna uppfattar skolornas hantering
av APL. Huvudmannen kommer även ta fram målar för dokumentation kopplat till
planen för uppföljning av utbildning på entreprenad.
Enligt redovisningen har utvecklingen av auktorisationssystemet och framtagandet av
en plan för uppföljning av auktoriserade utbildningsanordnare bidragit till en ökad
samverkan mellan huvudman och enskilda utbildningsanordnare och
bildningsnämnden har nu större förutsättningar att kunna identifiera
utvecklingsområden inom verksamheten.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder.
Myndigheten vill dock understryka vikten av att utvecklingen av uppföljningen av
utbildning på entreprenad utvärderas, så att uppföljningen får avsedd effekt.

Den enskilda utbildningsanordnarens arbete för en yrkesinriktad utbildning av god kvalitet

Det identifierade utvecklingsområdet var:
•

Huvudmannen behöver se till att enskilda utbildningsanordnare i högre grad
arbetar för att validering ska hålla en god kvalitet, genom att valideringen ska
kunna utformas olika för olika elever (så att varje elev ska få en reell möjlighet att
visa sina kunskaper och sin kompetens) samt att en elevs alla kunskaper och hela
kompetens kan valideras.

Av huvudmannens redovisning framgår att Linköpings kommun har tecknat nya avtal
med samtliga enskilda utbildningsanordnare i samband med införandet av ett
auktorisationssystem. Kraven kring validering har då förtydligats. De enskilda
utbildningsanordnarna ska om huvudmannen kräver det, följa de riktlinjer som tagits
fram för validering inom ett utbildningsområde. Vidare följs de enskilda
utbildningsanordnarnas rutiner för validering upp i huvudmannens
uppföljningssystem i samband med verksamhetsbesök. Det ger huvudmannen
möjlighet att vid behov initiera utvecklingsarbete i syfte att åtgärda eventuella brister.
Enligt redovisningen ger de nya avtalen huvudmannen större förutsättningar att
säkerställa att valideringen genomförs mer likvärdigt hos de auktoriserade
utbildningsanordnarna.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder.
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