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Uppföljning av tillsyn i Gullmarsgymnasiet 1
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Lysekils kommun under våren 2016.
Skolinspektionen fattade den 20 juni 2016 beslut efter tillsyn för
Gullmarsgymnasiet 1. Beslutet följdes upp och den 16 maj 2017 fattade
Skolinspektionen ett uppföljningsbeslut där Lysekils kommun förelades att
vidta ytterligare åtgärder för att avhjälpa de brister som kvarstod. Detta beslut
följdes i sin tur upp och den 7 december 2017 fattades beslut med föreläggande
om att Lysekils kommun skulle vidta ytterligare åtgärder för att avhjälpa de
brister som fortfarande vid den uppföljningen bedömdes kvarstå.
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta
sistnämnda beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna
åtgärder som Lysekils kommun inkom med den 16 och 17 mars 2018 samt
kompletterande information som inkom den 1 juni 2018.

Sammanfattning av avhjälpta brister
Bedömningsområde

Typ av
ingripande

Styrning och utveckling av verksamheten
Rektorn följer upp skolenhetens resultat samt
trygghet och studiero. Uppföljningen genomförs i
relation till de nationella målen och dokumenteras.

Brist avhjälpt

Utifrån en analys av det som framkommer i
uppföljningen beslutar rektorn om nödvändiga
utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade
åtgärderna.

Brist avhjälpt

Rektorn planerar för genomförandet av
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen
och åtgärderna dokumenteras.

Brist avhjälpt

Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att
huvudmannen avhjälpt påtalade brister. Skolinspektionen avslutar härmed
tillsynen av skolenheten Gullmarsgymnasiet 1.
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Avhjälpta brister i verksamheten

Styrning och utveckling av verksamheten
Tidigare konstaterad brist

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Lysekils kommun inte
uppfyllde författningskraven avseende att:
•

•

•

Rektorn följer upp skolenhetens resultat samt trygghet och studiero.
Uppföljningen genomförs i relation till de nationella målen och
dokumenteras. (1 kap. 4 §, 4 kap. 4-6 §§ och 5 kap. 3 § skollagen; Lgy 11,
2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar)
Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
rektorn om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de
beslutade åtgärderna. (4 kap. 4-7 §§ skollagen; Lgy 11,2. Övergripande
mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar)
Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 4-7
skollagen; Lgy 11,2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns
ansvar)

Bedömning

Vid uppföljningen av tillsynen har inte framkommit annat än att Lysekils
kommun vidtagit tillräckliga åtgärder för att bristen ska avhjälpas.
Bedömningen görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning av vidtagna
åtgärder samt kompletterande information från huvudmannen.
På Skolinspektionens vägnar

X Helena Boethius
Enhetschef
Signerat av: Helena Boöthius

X Linda Svensson
Föredragande
Signerat av: Linda Svensson
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