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Angående Skolinspektionens tillsyn på Sparreholms skola i januari 2020  

 

Vi vill informera om den tillsyn som Skolinspektionen gjorde på Sparreholms skola i 

januari 2020. För vår skola var det här den första regelbundna tillsynen sedan 

starten 2017. Under två dagar besöktes vi av tre medarbetare från Skolinspektionen. 

De intervjuade lärare, rektor, skolsköterska och barn och förde en diskussion med 

ledamöter ur styrelsen. Utfallet från besöket av Skolinspektionen är en samlad 

rapport som är en offentlig handling som alla kan ta del av, länk bifogas. 

 

Då vi är en liten och nystartad skola så har vi tacksamt och ödmjukt tagit emot den 

här granskningen. Den har gett oss tydliga riktlinjer för vilka områden som behöver 

prioriteras och utvecklas så att vår verksamhet kan bli ännu bättre. Några av de 

punkter som Skolinspektionen har tagit med i sin granskning var identifierade av 

oss sedan tidigare och där pågår redan arbete med förbättringar.  

 

Vi känner oss trygga med att vi kan genomföra de åtgärder som Skolinspektionen 

påtalat. Vi har tagit fram en utförlig handlingsplan och jobbar aktivt med att vidta 

åtgärder. Alla insatser kommer att redovisas till Skolinspektionen före den 1 oktober 

2020 och vi kommer att löpande uppdatera vårdnadshavare och berörda via mail 

och via hemsidan med vad som sker.  

 

Hittills har vi haft tre läsår sedan vi tog över skoldriften från Flens kommun, som då 

planerade att lägga ner skolan. Vårt mål är att fortsätta driva skolan i Sparreholm för 

vi vet att den är viktig för ortens innevånare och livskraft. Vi är förstås stolta över allt 

som åstadkommits så här långt, med hjälp av ortens alla krafter.  

 

Vår förhoppning är att skapa möjligheter för skolan att växa långsiktigt. Vi är nu inne 

i slutskedet av förhandlingar med Flens kommun om att köpa skolfastigheten. Ett 

ägandeskap av fastigheten innebär att vi får tillgång till större umgängesytor och 



fler klassrum. Vi kan löpande genomföra de förbättringar som vi ser behövs. Ett 

ägande kommer att innebära lägre lokalkostnader, vilket ger mer pengar över som 

vi vill satsa på barnen och utvecklingen av skolan. Vi har också ansökt och blivit 

godkända för stadsbidrag som innebär att vi kan addera ytterligare insatser för 

barnens bästa. 

 

Vi vill också nämna att styrelsen som är huvudman för verksamheten har fullt 

förtroende för skolans rektor och personal. Vi är också glada att ni som 

vårdnadshavare engagerar er, stöttar där det behövs och kommer med förslag på 

förbättringar. Vi tror att det är betydelsefullt att vi alla jobbar tillsammans för att 

skapa en trygg och bra skola i Sparreholm.  

 

Förfarande som skett sedan Skolinspektionens besök 
Efter tillsynen i januari skickades kompletterande information till Skolinspektionen 

vid två tillfällen, den 3 februari och den 11 mars.  

 

Den 8 maj genomfördes en telefonkonferens, ett så kallat återföringsmöte, med 

Skolinspektionen. Samtalet var mycket konstruktivt och vi fick uppfattningen att de 

tycker att vi jobbar med rätt åtgärder. 

 

 

De områden som Skolinspektionen har identifierat  

som i behov av förbättringar 
 

Undervisning och lärande   

Åtgärd: Undervisningen på Sparreholms skola utgår från läroplanen och har gjort så 

sedan den första skoldagen i augusti 2017. Efter tillsynen i januari 2020 har vi 

förbättrat och skapat rutiner för uppföljning av lärarnas undervisning som en 

åtgärd. Förändringen innebär att lärarna nu lägger in all sin undervisningsplanering 

på Schoolsoft, så att rektor kan följa upp dessa vid klassrumsbesöken som sker en 



gång i veckan i varje klass. All planering som lärarna lägger in är kopplat till det 

centrala innehållet i läroplanen för respektive ämne. Förskoleklassens hela centrala 

innehåll är inlagt på Schoolsoft, vilket inte fanns tidigare. Detta är tillgängligt för 

vårdnadshavare dygnet runt.  

 

Vidare fortsätter personal och rektor att utvärdera och planera verksamheten 

tillsammans en gång i veckan för att fånga upp eventuella förändringar och behov 

hos elevgrupper och enskilda individer.   

En ny legitimerad lärare har anställts som huvudlärare för förskoleklassen och börjar 

höstterminen 2020.  

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Åtgärder: Elevhälsoteamet med läkare, sköterska, kurator, psykolog och 

specialpedagog är fullt bemannat sedan den 15 mars 2020. De jobbar med 

förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Kurator och skolsköterska  

kommer fortsätta att vara på skolan varannan vecka för att träffa barnen löpande.  

Ett första hälsomöte med fokus på sömn, kost och skärmtid hölls under våren. 

Dessa möten kommer att återkomma löpande under året med olika teman. 

Dokumentationen för rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd är nu 

skärpta. Rutiner dokumenteras nu i ett särskilt styrdokument som heter ”Rutiner för 

extra anpassningar och särskilt stöd”.  

Personalens kunskap angående det här området har uppgraderats genom 

handledning och studier av Skolverkets råd för extra anpassningar och särskilt stöd. 

Frågan kommer att aktualiseras varje arbetsplatsträff tills alla kan rutinerna utantill. 

Beslut av extra anpassningar dokumenteras i varje elevs IUP i Schoolsoft. 

Uppdateringar sker kontinuerligt. Personalen informeras löpande om sin skyldighet 

att anmäla till rektor.  

 
 
 



 
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Åtgärd: Vår specialpedagog har gjort en kartläggning av studiero i förskoleklassen 

och har tagit fram förslag på åtgärder. Vi har genomfört utbildningar för hela 

personalen, tillsammans med vår specialpedagog som mentor, så att alla lärare har 

den kunskap och de verktyg de behöver för att skapa en lugn och trygg miljö.  

 

Vi jobbar aktivt med frågor som utanförskap och mobbing, bland annat genom vår 

uppskattade fadderverksamhet. Ett projekt över åldersgränserna, där de äldre 

eleverna visar stor omsorg om de yngre.  

 

Skolan har även inlett kontakt med ett flertal barnboksförlag och tagit hem nya 

böcker till klassrummen. Böcker som handlar om allas lika värde. Om att utveckla 

empati, om att stärka självkänslan, om tolerans, ansvar, självkontroll och 

problemlösning. Det handlar om värdediskussioner och samtal om etik. Det handlar 

om att respektera sig själv och andra, om att bemöta andra som man själv vill bli 

bemött. Fler insatser planeras. 

 

 

Grundläggande förutsättningar för skolenheten 

Åtgärder: Elevhälsan och teamet med skolsköterska, läkare, psykolog, 

specialpedagog och kurator är nu på plats och kommer på regelbundna tider till 

skolan där de träffar barnen och säkerställer en god hälsa och ett gott mående.  

 

Skolbiblioteket är nu i drift och har öppet alla dagar. 

 

Förbättringar för månadsmöten har genomförts. Nu samverkar även alla lärare på 

regelbundna gemensamma veckomöten med kontinuerlig uppföljning av frågor.  

Förutsättningar för utbildningen  

Åtgärd: Skolbiblioteket är nu öppet alla dagar i veckan för barn, elever och lärare.  

 



Styrning och utveckling av verksamheten  

Åtgärd: Rektor har fördjupat informationen angående kunskapsresultat, trygghet, 

studiero, personalkompetens, samt extra anpassningar och särskilt stöd, i en 

rektorsrapport som överlämnats till skolans styrelse.  

 

Styrning och utveckling av utbildningen  

Åtgärd: Med utgångspunkt från rektors rapportering i rektorsrapporterna gör 

styrelsen en än mer grundlig bedömning och analys samt där den finner 

nödvändigt föreslår åtgärder och fokusområden.  

För att ytterligare dokumentera och förtydliga detta arbete gör styrelsen också en 

sammanfattande årlig kvalitetsrapport som underlag för nästa års verksamhetsplan. 

 

Tillsynsrapporten från Skolinspektionen i sin helhet hittar du här: 
https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=607869 
 

Inloggning till SchoolSoft hittar du här: 

https://sms.schoolsoft.se/sparreholm/jsp/Login.jsp 
 

Glad sommar! 
/ Styrelsen Sparreholms Utbildning AB 

 


