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Grundskoleverksamheten – nämndens styrning och kontroll mot bakgrund av svaga 

resultat i år 9 

I slutet av höstterminen 2015 uppmärksammades att en relativt stor andel elever i år 9 riskerade 

att inte gå ut grundskolan med godkända betyg och behörighet till gymnasiet. Vi har i egenskap 

av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, följt 

upp nämndens styrning och kontroll samt grundskolans arbete mot bakgrund av detta. I 

granskningen har vi biträtts av PwC.  

Vår sammanfattande bedömning är att utbildningsnämndens styrning och kontroll mot 

bakgrund av de svaga resultaten i år 9 har varit tillräcklig. Vår bedömning vilar på följande 

iakttagelser: 

 Nämnden har haft uppföljning av årskullen genom kvalitetsrapporterna under hela 

högstadietiden samt haft en kontinuerlig uppföljning mot bakgrund av den ”larmrapport” 

som kom i slutet av höstterminen 2015. 

 Nämnden har initialt genom ordförandebeslut i brådskande ärende gett uppdrag till 

förvaltningen avseende utredning och åtgärder. Därefter har nämnden styrt genom 

uppdrag till utbildningschef. 

 Aktiva åtgärder har vidtagits på förvaltnings- och enhetsnivå för att identifiera orsaker 

och utvecklingsområden samt åtgärder för att förbättra processerna när det gäller behov 

av anpassningar och stöd. Detta bl a genom direkta åtgärder för elevgruppen i fråga, 

respektive åtgärder i form av analyser och kartläggningar. 

 De direkta åtgärderna för eleverna i elevgruppen resulterade i att andelen elever som 

riskerade att gå ut obehöriga för gymnasiet halverades. 

 Förutsättningarna vad gäller bedömning och betygssättning, samt utbyte lärare emellan 

när det gäller exempelvis att arbeta med olika sorters anpassningar för elever, torde vara 

goda mot bakgrund av det kollegiala samarbetet på enheten. 

I bifogat PM redovisas utförligare granskningsiakttagelser samt underlag för bedömningar och 

rekommendationer. 
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