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Uppföljning av kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning inom kommunal vuxen utbildning på gymnasial
nivå i Alingsås kommun och hos utbildningsanordnaren Hermods
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen bedömer att Alingsås kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och
kvalitetsgranskningen avslutas därmed.

Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Alingsås kommun och hos utbildningsanordnaren
Hermods. Kvalitetsgranskningen genomfördes 2018. Vid granskningen identifierade Skolinspektionen
utvecklingsområden som angetts i ett beslut den 19 oktober 2019.
De identifierade utvecklingsområdena var:
•

Huvudmannen och rektorn behöver följa upp och analysera orsaker till studieavbrott i
gymnasiala teoretiska kurser med avsikt att vidta åtgärder för att skapa en flexibel och
individanpassad utbildning.

•

Huvudmannen och rektorn behöver säkerställa att lärarna vid Hermods vid behov får
kompetensutveckling inriktad mot vuxnas lärande och hur undervisningen kan
individanpassas.

•

Huvudman och rektor behöver ge förutsättningar för lärare på Hermods att planera och
genomföra en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. I det
ingår att se till att undervisningen inte i alltför hög grad bygger på självstudier.

•

Rektorn behöver säkerställa att lärare på Hermods tar del av elevernas individuella
studieplaner och att dessa används när lärarna planerar och genomför undervisningen. Detta
så att undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Skolinspektionen har begärt att huvudmannen för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
senast den 19 april 2019 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits och vilka
effekter som åstadkommits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Huvudmannen har
inkommit med en sådan redovisning.
Av redovisningen framgår bland annat att huvudmannen och rektorn nu och framöver systematiskt
följer upp och analyserar orsaker till studieavbrott på gymnasial nivå. Detta görs genom att de elever
som väljer att avbryta sina studier ges möjlighet att svara på enkät om skäl till avbrott. 1 samband med

ny upphandling och nytt avtal med enskild utbildningsanordnare kommer denne att åläggas att följa
upp och regelbundet rapportera studieavbrott till rektor.
Det framgår av redovisningen att huvudmannen och rektorn, i kontakt med företrädare för
utbildningsanordnaren Hermods, har påtalat vikten av lärares kompetensutveckling. Att lärare
anställda hos enskild utbildningsanordnare får kompetensutveckling riktad mot vuxnas lärande
kommer framöver att ingå i avtal med utbildningsanordnaren. Huvudmannen kommer årligen att
följa upp utbildningsanordnaren Hermods kompetensutvecklingsinsatser för sina lärare.
Vidare framgår av redovisningen att huvudmannen och rektorn, i kontakt med företrädare för
utbildningsanordnaren Hermods, ställt krav på individanpassad undervisning. I kommande avtal
med enskild utbildningsanordnare kommer individanpassad undervisning att förtydligas i syfte att
säkerställa en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov.
Det framgår också av redovisningen att lärare hos utbildningsanordnaren Hermods nu tar del av och
använder upprättade individuella studieplaner i planering och genomförande av undervisningen.
Detta i syfte att anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov. Huvudmannen
och rektorn kommer regelbundet och systematiskt följa upp att elevers individuella studieplaner
används såsom avsett.
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