Dnr. 2020.160 BUN

Ärenden som inkommit läsåret 2019/2020
Pågående

Nolbyskolan Dnr 2019.400 BUN
191122. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Nolbyskolan i Alingsås
kommun. Anmälan rör en elevs skolsituation, framförallt vad gäller förekomst av kränkande
behandling. Ytterligare uppgifter har kommit till skolinspektionens kännedom, varför
komplettering rörande dessa begärs 200427. Utifrån huvudmannens yttrande beslutade
Skolinspektionen 200612 att förelägga Alingsås kommun att senaste den 11 september 2020
vidta åtgärder så att skollagens (2010:800) krav att motverka kränkande behandling uppfylls.
Västra bodarna förskola Dnr 2019.390 BUN
191107. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som rör Västra Bodarnas förskola i
Alingsås kommun. I anmälan uppges bland annat att stödet för ett barn inte fungerar.
Skolinspektionens utredning gäller rätten till stödinsatser. Utifrån huvudmannens yttrande
beslutade Skolinspektionen 200611 att förelägga Alingsås kommun att senaste den 21
september 2020 vidta åtgärder så att barnets rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses.

Avslutade

Noltorpsskolan F-3 Dnr 2020.101 BUN
200407. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Anmälan rör generella uppgifter om elevs situation på fritids. Utredning är
genomförd av huvudman. Ärendet avslutas.
Gustav Adolfskolan Dnr 2020.058 BUN
200226. Skolinspektionen har tagit emot en anmälan som bland annat rör bristande trygghet
och studiero, borttagande av utvecklingssamtal, hög personalomsättning samt att obehöriga
lärare undervisar på skolan. Av huvudmannens utredning framgår att Alingsås kommun har
utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Av redovisningen framkommer även huvudmannen
avser att följa det fortsatta arbetet rörande trygghet och studiero på skolan. Mot denna
bakgrund bedömde Skolinspektionen 200414 att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.
Sollebrunn skola F-9 Dnr 2020.033 BUN
200218 . Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Anmälan rör skolsituationen för en elev vid Sollebrunns skola i Alingsås kommun.
Av uppgifterna framgår att eleven, som följd av att det saknats vuxenstöd på fritids, hamnat i
situationer där hen varit utåtagerande mot andra elever. Av huvudmannens utredning
framgick att Alingsås kommun har utrett klagomålet, haft tät kontakt med vårdnadshavaren
och vidtagit åtgärder kopplat till elevens skolsituation. Mot bakgrund av kommunens
hantering av aktuellt klagomål bedömde Skolinspektionen 200403 att uppföljningen av
ärendet kunde avslutas.
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Lehndalsskolan F-6 Dnr 2020.129 BUN
200518. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. Av anmälan framkommer att eleven inte har fått sitt behov av stöd tillgodosett. Mot
bakgrund av kommunens hantering av aktuellt klagomål bedömde Skolinspektionen 200626
att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.
Sollebrunn skola F-9 Dnr 2019.381 BUN
191031. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. I anmälan framgår bland annat att elev varit i konflikt med annan elev och att
eleven i samband med detta har blivit straffad, och därigenom kränkt av personal. Vidare
uppges att eleven inte fått tillräckligt stöd. Skolinspektionen bedömer utifrån huvudmannens
redovisning att huvudmannen har utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna
bakgrund bedömde Skolinspektionen 200108 att uppföljningen av ärendet kunde avslutas.

Sollebrunn skola F-9 Dnr 2019.349 BUN
190920. Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella
åtgärder. I anmälan uppges bland annat att en elev inte får det stöd och de anpassningar
som överenskommits till följd av bristande skolans bistrande information till berörd personal.
Utredning är genomförd av huvudman. Ärendet avslutas.
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Ärenden som inkom läsåret 2018/2019
Pågående

Nolbyskolan Dnr: 2019.265 BUN
190612. Barn- och elevombudet (BEO) begär yttrande med anledning av anmälan mot
Nolbyskolan till Alingsås kommun . Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa
om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och
motverka kränkande behandling. I anmälan framkom även uppgifter som är av sådan art att
de faller inom diskrimineringsombudsmannens (DO) tillsynsområde. BEO lämnar därför de
delarna i anmälan vidare till DO. DO har inte återkommit i ärendet. Barn- och elevombudet
utreder fortfarande ärendet då nya uppgifter tillkommit. Huvudmannen lämnade senaste
yttrandet 200616.

Avslutade

Noltorpskolan Dnr: 2019.150 BUN
190403. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Noltorpskolan till
Alingsås kommun . Anmälan rör elevs rätt till utbildning (fråga om frånvaro och behov av
särskilt stöd) samt fall av kränkande behandling. Skolinspektionen förelägger Alingsås
kommun att senast 28 oktober 2019 vidta åtgärder för så att skollagens krav att motverka
kränkande behandling följs. I detta ingår på generell nivå att säkerställa att rektor anmäler
uppgifter om kränkande behandling till huvudmannen. Mot bakgrund av den redovisning som
huvudmannen lämnat bedömde skolinspektionen (191106) att Alingsås kommun vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Stora Mellby skola Dnr: 2019.172 BUN
190410. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Stora Mellby skola
till Alingsås kommun. Anmälan rör elevs rätt till stödinsatser, fall av kränkande behandling
samt skolans tillsynsansvar för elever. Skolinspektionen beslutade om att förelägga Alingsås
kommun och rektorn vid Stora Mellby skola att vidta sådana åtgärder så att elevens rätt till
stöd tillgodoses samt att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Mot
bakgrund av den redovisning som huvudmannen lämnat bedömde skolinspektionen
(200424) att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan
avslutas.
Sollebrunn skola Dnr: 2019.246 BUN
190527. Skolinspektionen begär yttrande med anledning av anmälan mot Sollebrunn skola
till Alingsås kommun. Anmälan rör en elev vid Sollebrunnskolan. Skolinspektionens utredning
gäller skolans skyldighet att motverka kränkande behandling under vårterminen 2019.
Skolinspektionen avslutade ärendet 200416 då det inte var visat att kränkande behandling
förekommit eller att Alingsås kommun i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att
motverka kränkande behandling.
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Noltorpskolan Dnr: 2019.291 BUN
190717. Barn- och elevombudet (BEO) begär yttrande med anledning av anmälan mot
Nolbyskolan till Alingsås kommun. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa
om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och
motverka kränkande behandling. Mot bakgrund av den redovisning som huvudmannen
lämnat bedömde BEO (200116) att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.

