Rapport granskning MoA Lärcentrum våren 2022
MoA Lärcentrum har den 11 mars 2022 fått en skriftlig varning av Linköpings kommun gällande administrationen och
därefter har en s.k. särskild granskning genomförts av vår verksamhet i Linköping. 2 juni 2022 har vi fått ta del av en
rapport av granskningen men också en detaljerad lista av de brister gällande administrationen som föranledde
varningen 11 mars 2022.
Vi har sedan vi tilldelats varningen varit mycket angelägna och drivande i att den särskilda granskningen skulle
genomföras skyndsamt och att få ta del av de administrativa bristerna i detalj, så att vi från företagsledningen snabbt
skulle kunna sätta in rätt åtgärder för komma till rätta med det som framförts som brister. MoA Lärcentrum har varit
en utbildningsaktör inom vuxenutbildning och på uppdrag av Linköpings kommun sedan slutet av 1990-talet och vill
fortsätta bedriva en utbildningsverksamhet med god kvalité åt Linköpings kommuns invånare framåt.
Vi är fullt medvetna om att vi haft administrativa brister under det som i rapporten framförs vid Betygshantering och
registrering. Omfattningen av detta blev vi i företagsledningen varse om i slutet av 2021. Att vissa elever som fått
betyg F har fått läsa om kurser är korrekt och har delvis skett då vår tidigare rektor haft överenskommelse med
centrum för vuxenutbildningens tidigare rektor att så var möjligt att göra. Det finns dock inget skriftligt kring den
överenskommelsen och vi kommer självklart nu följa centrum för vuxenutbildningens riktlinjer kring hantering av
kurser som får betyg F. Vi har redan påbörjat förbättringsarbete för att komma tillrätta med övriga brister som
framförts.
Under Granskningens genomförande och metod framgår i rapporten att MoA Lärcentrum inte har bistått med att
lämna in elevarbeten för ombedömningar. Detta togs upp 2 juni 2022 när vi fick del av rapporten och vi förklarade
att detta kommer lämnas in fysiskt då vi inte ser det som lämpligt att skicka in det digitalt. Vi har också skickat in
övriga handlingar som centrum för vuxenutbildning bett att få ta del av. Detta vill vi förtydliga så det inte utifrån
rapporten framstår som vi inte velat lämna ifrån oss material och därmed inte varit behjälpliga i granskningen.
Det framgår i rapporten att det genom intervjuer framkommer brister inom validering, studie- och yrkesvägledning
och studieplanering. Då vi inte fått ta del av vilka elever som har intervjuats så har vi inte kunnat följa upp och se i
detalj vad som kan ha brustit och vad anledningarna kan vara. De intervjuade eleverna har dock framfört detta och
det är självklart något som vi ser allvarligt på. Det vi ser är att vi har tydliga rutiner och upparbetade processer kring
validering, studiesamtal, praktik, klagomålshantering, med mera och är från företagsledningen förvånade att det
framförts brister inom dessa områden. Här kommer vi se över varför det kan ha brustit och tillse att rutiner och
processer sker på korrekt sätt på verksamheten i Linköping. Vi arbetar med motsvarande utbildningar på många
andra orter och på ett bra sätt.
Avslutningsvis vill vi framföra att vi ser mycket allvarligt på det som framkommit och att vi i vår egen genomgång och
granskning under slutet av året 2021 och början av 2022 kan konstatera att vår verksamhet under en tid inte
fungerat tillfredsställande och på den nivå som företagsledningen önskar. Vi kan härleda detta dels till en bristfällig
skolledning på verksamheten, dels bristande administrativa rutiner och hantering men ej kopplat till för få personella
resurser i verksamheten. Ytterst är det dock företagsledningens och mitt huvudansvar att detta fungerar. Här har vi
därför redan genomfört förändringar med en ny ansvarig rektor på plats från 1 mars 2022 och med ny huvudansvarig
administratör och administrativ samordnare. Båda har arbetat med vuxenutbildning gentemot flera andra
kommuner och inom MoA Lärcentrums regi, med goda referenser från dessa kommuner. Vi på MoA Lärcentrum
kommer göra de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de i rapporten framförda bristerna för att vara en
fortsatt viktig utbildningsaktör inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun.
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