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Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Segerbanéret under höstterminen
2017. Banérskolan besöktes av Skolinspektionen den 28 november 2017.
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen i Banérskolan.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Banérskolan uppfyller
författningarnas krav inom följande områden:
₋
₋
₋
₋
₋

Undervisning och lärande
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Styrning och utveckling av verksamheten
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

På Skolinspektionens vägnar

X

Mårten Petersson

Beslutsfattare
Signerat av: Mårten Petersson

X

Gunilla Petersen

Föredragande
Signerat av: Gunilla Petersen

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se.
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Fakta om Banérskolan
Banérskolan i Leksand är en fristående grundskola för årskurserna 1-9 samt fritidshem
för förskoleklass samt årskurserna 1-6. Huvudman för skolan samt fritidshemmet är
Stiftelsen Segerbanéret med organisationsnummer 883201-4776. Skolan har vid
tillsynstillfället 58 elever varav 2 elever i förskoleklass. 36 elever är inskrivna i skolans
fritidshem.
Måluppfyllelse
Kunskapsresultat
Skolverkets statistik (SIRIS) visar endast uppgifter grundade på fler än 10 elever per
årskurs. Under läsåret 2015/16 hade skolenheten färre än 10 elever i samtliga årskurser.
Årskurs 3
Av skolans egen redovisning framgår att 86 procent av eleverna bedömdes nå
kravnivån i ämnet svenska, 100 procent i matematik, 100 procent i de
naturorienterande och i de samhällsorienterade ämnena.
Årskurs 6
Av skolans egen redovisning framgår att terminsbetygen våren 2017 i årskurs 6
varierade från en genomsnittlig betygspoäng på som lägst 12,5 i ämnena musik och
teknik, till som högst 17,5 i ämnet slöjd. Resultaten på ämnesproven i årskurs 6 läsåret
2016/2017 visar att i matematik fick eleverna vid skolan en genomsnittlig
provbetygspoäng på 16,5 (i riket 12,1) i svenska 15,0 (i riket 13,3) och i engelska 17,0 (i
riket 14,9).
Årskurs 9
Av skolans egen redovisning framgår att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna
på Banérskolan läsåret 2016/17 var 243,1 poäng. Motsvarande resultat för riket var
223,5. Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen samma läsår var 75
procent jämfört med 74,1 procent som är snittet i riket för samtliga huvudmän. Andelen
elever med behörighet till yrkesprogram var 100 procent. Motsvarande resultat för riket
var 82,5 procent.
Trygghet och studiero
Skolverkets statistik (SIRIS) visar endast uppgifter grundade på fler än 10 elever per
årskurs. Under läsåret 2015/16 hade skolenheten färre än 10 elever i samtliga årskurser.
Uppgift saknas därför om hur eleverna värderar tryggheten och studieron i skolan. Av
Skolverkets statisk framgår dock att såväl vårdnadshavare som den pedagogiska
personalen värderar trygghet och studieron högre än genomsnittet i riket.
Vårdnadshavarna värderar tryggheten till 9,2 på en skala där 10 är högst (i riket 8,2).
Vårdnadshavarna värderar studieron till 7,8 (i riket 6,5). Den pedagogiska personalen
värderar tryggheten till 8,9 (i riket 8,1) Den pedagogiska personalen värderar studieron
till 7,4 (i riket 6,8).

