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Till elever och vårdnadshavare
Riktad tillsyn av Öknaskolan
Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, förskola, fritidshem och
vuxenutbildning. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen i vilken mån
huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. Skolinspektionen kan även
genomföra en riktad tillsyn mot ett speciellt område eller en specifik sakfråga
inom Skolinspektionens tillsynsområde. Syftet är att kontrollera att de
granskade verksamheterna följer lagar och regler. Skolinspektionen fattar
enskilda beslut med eventuella krav på åtgärder för varje granskad
verksamhet.
Den riktade tillsynen genomförs på grund av att Skolinspektionen har fått
indikationer om att förhållandena på Öknaskolan brister inom ett eller flera
områden.
Utformningen av den riktade tillsynen

I den riktade tillsynen kommer följande områden att granskas:


Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.



Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av elever.



Det bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för att skapa en miljö
som bygger på respekt och delaktighet.



Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna
kränkningar mot elever, utreder skyndsamt omständigheterna kring de
angivna kränkningarna och vidtar i förekommande fall de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Genomförande

Skolinspektionens riktade tillsyn äger rum den 16-17 maj 2017. Under
tillsynsbesöket kommer Skolinspektionen att intervjua huvudmannen, rektorn,
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lärare, personal från elevboendet, elevhälsan och elever. Skolinspektionen
kommer även genomföra observationer i verksamheten. Det kommer även
finnas möjligheter för elever och personal att samtala enskilt med
Skolinspektionen under en öppen besökstid på tisdagen. För elever finns inget
tvång att delta i intervjuer. Eleverna och vårdnadshavare till elever som inte är
myndiga, som kan komma att bli utvalda att intervjuas ska därför informeras
om möjligheten att avstå.
Vad händer sedan?
När hela tillsynen är avslutad fattar Skolinspektionen ett beslut som blir en
offentlig handling. Beslutet kommer att finnas på Skolinspektionens webbplats.
I beslutet redogör Skolinspektionen för de eventuella brister som finns i skolan
och som de ansvariga för skolan måste rätta till.
Mer information om regelbunden tillsyn
Gå in på webbplatsen, www.skolinspektionen.se och klicka på fliken
”Inspektion” och sedan ”Rikad tillsyn” eller via direktlänken,
www.skolinspektionen.se/tillsyn .
Vid frågor är du välkommen att kontakta utredare Ulrika Hultberg
tfn: 08-5860 8663
e-post: Ulrika.hultberg@skolinspektionen.se

