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Svar till Skolinspektionen: tematisk kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på yrkesprogram på Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde i oktober en kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram vid Alströmergymnasiet sektor 3 och 4 i
Alingsås kommun.
I tematiska kvalitetsgranskningar studerar Skolinspektionen olika delar av skolornas arbete
mer ingående. Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av
forskningsresultat och beprövad erfarenhet och inriktas mot olika kvalitetsaspekter. Det kan
till exempel gälla undervisningens innehåll och form i ett skolämne, arbetet med uppföljning
och bedömning av elevernas kunskaper eller rektorernas roll som pedagogiska ledare.
Skolinspektionen bedömer verksamheten på några slumpvis utvalda skolor och visar på
styrkor och svagheter. Målet är en bättre undervisning på de granskade skolorna, med fokus
på elevernas kunskapsresultat.
Vid granskningen genomfördes besök på skolenhetsnivå vid Alströmergymnasiets sektor 3
och 4 där de två yrkesprogrammen Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och
omsorgsprogrammet granskades. Vid granskningen genomfördes intervjuer med elever i åk
2, lärare, studie- och yrkesvägledare samt företrädare för huvudmannen.
I Skolinspektionens beslut bedöms att Alingsås kommun och ansvarig rektor i vissa
avseenden skapar förutsättningar för att eleverna ska få en studie- och yrkesvägledning som
utgår från deras behov och som förmår att vidga deras perspektiv på sin studie- och
yrkesvalsprocess. I beslutet lyfter Skolinspektionen fyra identifierade utvecklingsområden.
Områdena är arbetsfördelning mellan yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och
yrkesvägledningen, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen vidgar elevernas perspektiv,
samt att utveckla huvudmannens rutiner för studie- och yrkesvägledningen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade bristerna och presenterar åtgärder i varje bristområde samlat i en bilagd
skrivelse. De åtgärder som beskrivs i skrivelsen kommer att genomföras senast vid
terminsstart hösten 2019.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan på åtgärder och översänder
skrivelsen till Skolinspektionen.
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