Dnr. 2021.244 BUN

Ärenden som inkommit läsåret 2020/2021
Pågående
Lendahlsskolan 2021.166 BUN
Skolinspektionen har den 20 maj 2021 tagit emot en anmälan som rör den generella situationen för
elever vid Lendahlsskolan gällande bristande trygghet och studiero. Skolinspektionen beslutar att
lämna anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder. Den utredning som görs
med anledning av klagomålet och de eventuella åtgärder som vidtas mot bakgrund av vad
utredningen visar ska senast den 27 september 2021 redovisas till Skolinspektionen.

Stadsskogenskolan 2021.162 BUN
Barn- och elevombudet har den 2 maj 2021 tagit emot en anmälan gällande kränkande behandling.
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. Barn- och
ungdomsförvaltningen lämnade yttrandet i ärendet 210618. Barn- och elevombudet har begärt
komplettering. Förvaltningen svarade på begäran om komplettering 210709.

Lendahlsskolan 2021.156 BUN
Barn- och elevombudet har den 25 april mottagit en anmälan om kränkande behandling vid
Lendahlsskolan F-6, 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. Förvaltningen svarade på yttrandet 210608 och sedan på en begäran om
komplettering 210624.

Lendahlsskolan 2021.132 BUN (Föreläggande)
Barn- och elevombudet har den 13 april 2021 tagit emot en anmälan gällande kränkande behandling.
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. Barn och
elevombudet beslutade 2021.132 om att förelägga Alingsås kommun att vid kännedom om att elev
anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna, samt att se
till att rektorn anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till huvudmannen. Vidtagna
åtgärder ska redovisas senast 12 november.

Avslutade
Ängaboskolan (SU-grupp Lunden) 2021.035 BUN (Föreläggande)
Barn- och elevombudet har den 10 december 2020 tagit emot en anmälan gällande kränkande
behandling. Barn- och elevombudets utredning syftar till att fastställa om huvudmannen har följt
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lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling. Efter
förvaltningens yttrande i ärendet beslutade Barn- och elevombudet 210331 att förelägga Alingsås
kommun att senast den 23 augusti 2021 vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande
behandling uppfylls. I detta ingår att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna. Alingsås kommun har redovisat vidtagna
åtgärder i yttrande 210818. Skolinspektionen Mot bakgrund de åtgärder som Alingsås kommun
redogjort för bedömde Skolinspektionen i beslut 210824 att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Västra Bodarna förskola 2021.037 BUN
Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder.
Skolinspektionen har den 21 januari 2021 tagit emot en anmälan som rör att ett barn vid Västra
Bodarna förskola inte får det stöd som barnet behöver. Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet
210312. Skolinspektionen bedömde i beslut 210318 att ärendet kunde avslutas.

Ängaboskolan (SU-grupp) 2020.321 BUN
Skolinspektionen beslutade 20-11-06 att överlämna anmälan avseende klagomål rörande bristande
kommunikation mellan skola och vårdnadshavare. Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet 201202.
Skolinspektionen bedömde i beslut 201207 att ärendet kunde avslutas.

Nolbyskolan 2020.250 BUN
Skolinspektionen lämnar anmälan till Alingsås kommun för utredning och eventuella åtgärder.
Ärendet rörde om elevens behov av särskilt stöd har utretts och vilka åtgärder som vidtas för att
tillgodose elevens eventuella stödbehov samt att uppgiften om att eleven ska ha avvikit från skolan.
Förvaltningen lämnade yttrande i ärendet 201007. Skolinspektionen bedömde i beslut 201026 att
ärendet kunde avslutas.

Ärenden som inkom läsåret 2019/2020
Avslutade
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.
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Skolinspektionen meddelade i beslut 200916 att mot bakgrund av uppgifterna i huvudmannens
redovisning att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

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.
Beslut 201012: Av redovisningen framgår i huvudsak följande. Den aktuella förskolan har observerat
barnet, genomfört en pedagogisk kartläggning samt upprättat en handlingsplan. Dessa åtgärder har
dokumenterats. Med anledning av detta framkommer att barnet är i behov av stöd och förskolan har
vidtagit åtgärder som bygger på handlingsplanen. Handlingsplanen kommer att följas upp och
utvärderas i oktober 2020. Mot bakgrund de åtgärder som Alingsås kommun redogjort för bedömer
Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas.

Ärenden som inkom läsåret 2018/2019
Avslutade
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. Barn- och elevombudet
beslutade 2020-10-07 att förelägga Alingsås kommun att senast den 11 januari 2021 vidta åtgärder
så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. I detta ingår
- att vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna,
- att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur
anmäler till huvudmannen.
210222: Vid en sammantagen bedömning av uppgifterna och omständigheterna i ärendet bedömer
Barn- och elevombudet att Alingsås kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet
kan avslutas. Med anledning av uppgifterna i huvudmannens redovisning vill Barn- och elevombudet
dock understryka vikten av att huvudmannen fortsätter att systematiskt arbeta med att tillförsäkra
eleven en trygg skolgång samt att följa upp elevens situation i skolan.

