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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Falkenbergs kommun under hösten 2017.
Söderskolan besöktes av Skolinspektionen den 10 och 11 oktober 2017.
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen i Söderskolan.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
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

På Skolinspektionens vägnar

elena Boäthius
nhetschef

Christina Sjögren
Föredragande/utredare

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
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Fakta om Söderskolan
Söderskolan ligger i samhället Heberg strax söder om centralorten i Falkenbergs
kommun. Skolenheten omfattar förskoleklass (F) och årskurs 1-9. Skolan har totalt 319
elever varav 110 elever i årskurs F-6 och 209 elever i årskurs 7-9. Lärarna är
organiserade i fem arbetslag, ett för årskurserna F-3, ett för årskurserna 4-6 och tre för
årskurserna 7-9. Skolenheten leds av en rektor.
Måluppfyllelse
Årskurs 3

Enligt de uppgifter som skolan lämnat till Skolinspektionen för läsåret 2016/2017 nådde
92 procent av eleverna i årskurs 3 kunskapskraven i svenska, naturorienterande och
samhällsorienterande ämnen läsåret 2016/2017. I matematik nådde 91 procent av
eleverna kunskapskraven samma år.
Årskurs 6

Skolverkets nationella statistik visar att läsåret 2016/2017 nådde alla elever på
skolenheten minst betyget E i ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, musik,
samhällsorienterande ämnen, slöjd och svenska. I övriga ämnen varierar andelen elever
som uppnått minst betyget E mellan cirka 80 och 90 procent. Lägst är måluppfyllelsen i
ämnet matematik (80 procent). Den genomsnittliga betygspoängen varierar mellan som
lägst 10,5 i samhällsorienterande ämnen och som högst 14,4 i ämnet musik.
Årskurs 9

Skolverkets nationella statistik visar att läsåret 2016/2017 nådde cirka 53 procent av
eleverna i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet
samma läsår var cirka 215. Flickornas genomsnittliga meritvärde var cirka 237 och
pojkarnas cirka 190. Av de elever som avslutade utbildningen vid skolenheten läsåret
2016/2017 var cirka 72 procent behöriga till yrkesprogram och cirka 71 procent behöriga
till samtliga program inom gymnasieskolan.

