Beslut

Skolinspektionen

2017-10-12
Dnr 43-2016:10305

Vänersborgs kommun

kommun@vanersborg.se

Beslut för grundsärskola
efter tillsyn i Torpaskolan i Vänersborgs kommun

Skolinspektionen
Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20

Skolinspektionen

Beslut
2017-10-12
Dnr 43 -2016:10305
2 (3)

Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen av skolformen grundsärskola i Torpaskolan.

Bedömning
Skolinspektionens tillsyn visar att undervisningen på Torpaskolans grundsärskoleenhet
vid tiden för tillsynen är inriktad mot de nationella målen och att lärarna vid
skolenheten aktivt arbetar för att följa och anpassa undervisningen utifrån elevernas
kunskapsutveckling.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Vänersborgs kommun uppfyller
författningarnas krav inom dessa sex områden.
Undervisning och lärande
Extra anpassningar och särskilt stöd
Bedömning och betygssättning
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Förutsättningar för lärande och trygghet
Styrning och utveckling av verksamheten
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På Skolinspektionens vägnar

Hans Larson
Enhetschef

91 arin Karlsson
Föredragande tredare

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se

Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Torpaskolan
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Fakta om Torpaskolan
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Vänersborgs kommun under hösten 2017.
Torpaskolans grundsärskoleenhet besöktes av Skolinspektionen den 19 -20 september
2017.
Elever i grundsärskolan på Torpaskolans grundsärskoleenhet har möjlighet att läsa
både ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans läroplan. Det finns också
elever som läser ämnen enligt både grund- och grundsärskolans läroplan.
Vid tiden för tillsyn går det 21 elever vid Torpaskolans grundsärskoleenhet, som leds
av en rektor.
Måluppfyllelse

För grundsärskolan saknas officiell statistik.
I den resultatsammanställning som Skolinspektionen tagit del av framgår att
Torpaskolan grundsärskola systematiskt följer upp elevernas resultat. Uppföljningen
innehåller resultat, analys och beslut om åtgärder. I skolenhetens senaste uppföljning,
som gjordes vårterminen 2017, framgår exempelvis att de flesta eleverna når E med god
marginal, men att fåtalet elever når betyget A. Vidare framgår att de även har gjort en
analys kopplat till kön och att eleverna generellt når högre betyg i de praktiskt-estiska
ämnena än i de teoretiska ämnena. Utifrån elevernas resultat och den uppföljning som
har gjorts av verksamheten har rektorn fattat beslut om att utveckla verksamheten
bland annat genom att lärarna ska arbete mer språkutvecklande och göra eleverna mer
delaktiga i undervisningen.
Resultat av arbetet med trygghet och studiero

Torpaskolan grundsärskola följer systematiskt upp arbetet med trygghet och studiero.
Skolenheten genomför årliga trygghetsvandringar vars resultat tillsammans med
återkommande värdegrundsdiskussioner under mentorstid ligger till grund för
konkreta åtgärder som presenteras i Torpaskolans plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Av samma plan framgår att eleverna vid Torpaskolan
grundsärskola anser att det är studiero på lektionerna och att eleverna känner sig
trygga på rasterna.

