
Beslut 
2018-01-17 

Dnr 43-2016:10938 Skolinspektionen 

Luleå kommun 

Huvudmannabeslut för 
gymnasiesärskola 
efter tillsyn i Luleå kommun 

Skolinspektionen 
Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 



Veronica Bonivart Säfström 
B tsfattare 	 Föredragande 

Kiktk\-ä6ATir 

Skolinspektionen 
	 Beslut 

2018-01-17 
Dnr 43 - 2016:10938 

2(2) 

Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen av verksamheten för gymnasiesärskola i Luleå kommun. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Luleå kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Luleå kommun uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. 

På Skolinspektionens vägnar 

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

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om verksamheten för gymnasiesärskola i Luleå kommun 
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Fakta om verksamheten för gymnasiesärskola i Luleå 
kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Luleå kommun under hösten 2017. Detta 
beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen gymnasiesärskola. 

Gymnasiesärskolan är lokalintegrerad i Luleå gymnasieby och har huvuddelen av sin 
verksamhet i kvarteret Örnen. Skolan erbjuder utbildning inom två nationella program 
och på individuella program. 

Sammanlagt finns 31 elever varav 14 elever på nationella program. 

Enligt uppgifter i Skolverkets statistikdatabas (SIRIS) för år 2016 i Luleå var antalet 
elever per lärare 1,9 vilket var lägre i jämförelse med riket där motsvarande antal var 
3,6 elever. 

Måluppfyllelse 

Kunskaper 
För gymnasiesärskolan finns ingen officiell statistik att tillgå i SIRIS. Enligt Luleå 
kommuns egen sammanställning över gymnasiesärskolans kunskapsresultat har alla 
elever uppnått kunskapskraven. Elever som studerat individuella program har nått 
grundläggande eller fördjupad kravnivå. Elever som studerat vid nationella program 
har en hög måluppfyllelse. 

Trygghet och studiero 
Av huvudmannens kvalitetsrapport för gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 
2016/17 framgår att eleverna i gymnasiesärskolan överlag är trygga och har studiero. 
Kränkande behandling är sällsynt. 

I Skolinspektionens intervjuer med rektor och personal från gymnasiesärskolan 
framkommer att eleverna är trygga och trivs på sin skola. Resultatet av skolans 
värdegrundsarbete följs upp genom enkäter, mentorssamtal och trygghetsvandringar. 
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