Interpellationssvar till Anders Lindén angående Bergvreten och Enöglaskolan
Fråga: Som ni vet var skolinspektionen på visit på Bergvretenskolan för att kontrollera klagomål från
flera föräldrar. Varför fick inte utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden reda på att skolinspektionen
var och kontrollerade skolan?
Svar: Mycket av Skolans operativa verksamhet sköts som bekant på delegation från nämnden. Skrivelser
och beslut som tas på delegation hanteras genom de delegationsrutiner som varje nämnd har. Så har det
också fungerat när det gäller skrivelserna till och från Skolinspektionen om inspektionerna på
Bergvretenskolan och Enöglaskolan. Ärendena har redovisats för nämnden under rubriken ”Beslut
fattade på delegation”. Eftersom ärendena på så vis har delgivits nämnden har det inte funnits någon
vana att lyfta varje enskild utredning eller inspektion separat för nämnden.
Den självklara möjlighet som vi har i Sverige, att som förälder uttrycka vårt missnöje med utbildningen av
våra barn leder varje år till ett antal anmälningar av våra verksamheter. Enskilda ärenden som lämnas
från vårdnadshavare till Skolinspektionen resulterar mycket sällan i någon reprimand för Enköpings
kommuns del. Trots det har vi under våren och sommaren vidtagit åtgärder som bättre kommer att
uppmärksamma nämnden på de skrivelser som skickas till och från Skolinspektionen.
Fråga: Varför fick inte nämnden reda på den allvarliga rapport som blev resultatet av besöket?
Svar: Eftersom skolinspektionsärendena redovisats för nämnden under rubriken ”Beslut fattade på
delegation” har det alltså inte under de senaste åren funnits några rutiner som säger att just
skolinspektioner ska rapporteras på något ytterligare sätt till nämnden. En sådan rutin har nu, som
tidigare meddelats, införts inför hösten. Rutinen innebär att både inspektionsrapporter och
förvaltningens svar på rapporter delges nämndens arbetsutskott separat.
Förteckningen över delegationsbeslut och skrivelser är sedan i maj 2020 också digital, vilket gör att
ledamöterna (och andra) har bättre möjlighet att följa ärenden på delegation, och kan därmed vara
bättre förberedda inför nämndmötena.
Men frågan kan också ses i ett större sammanhang kring den så kallade styrkedjan och huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete. Där har vi från nämndens sida påbörjat en dialog med tjänstemännen om
hur vi kan utveckla det.
Fråga: Vad görs för att åtgärda de anmärkningar som kom fram i inspektionen?
Svar: Alla åtgärder är redovisade i svaret till Skolinspektionen med där mycket av åtgärderna handlar om
ytterligare personal, tydliggörande av rutiner och processer, omorganisation och utbildning.

Fråga: Enöglaskolan har också problem med flera anmärkningar från skolinspektionen med vite som
följd. Vilka åtgärder har gjorts för att avhjälpa kränkningarna?
Svar: Även här finns alla åtgärder redovisade i svaret till Skolinspektionen och även när det gäller
Enöglaskolan så handlar åtgärderna om ytterligare personal, tydliggörande av rutiner och processer,
omorganisation och utbildning.
Fråga: Har problemen med kränkningar, hot och bråk upphört på Enöglaskolan?

Svar: Enöglaskolan växer mer än någon annan av våra grundskolor i Enköping, med cirka hundra elever
per år, och dessutom i ett socioekonomiskt utsatt område. Trots det visar trygghetsenkätens resultat
(79% svarande elever) att den större andelen av eleverna trivs på skolan. Då de olika frågorna angående
trygghet ställs samman svarar ca 78% i positiva termer.
Men det finns också delområden som sticker ut med mer negativa svar men där har Enöglaskolan
strategier för att motverka detta. Lärarkollegiet har behövt utökas i takt med elevtillströmningen och det
har varit en eftersläpning i att synka att förhållningssätt och rutiner sitter säkert i vardagen. Det arbetet
är påbörjat och är på god väg, och de insatser som görs leder i rätt riktning. Det som händer är att skolan
mer systematiskt anmäler kränkningar och tar tag i bråk. Rektor har anställt två rastvärdar och
omorganiserat utifrån Skolinspektionens rapport. Hon har anställt en biträdande rektor med
speciallärarkunskaper och en studie- och yrkesvägledare med en mer coachande roll än vanligt. Utöver
detta handlar det om medvetna handlingar i ledarskapet. På Enöglaskolan finns en hög lärarbehörighet
med 92 procent legitimerade lärare, varav två är kommundoktorander och sex förstelärare. Det finns
alltså många goda förutsättningar på skolan för förbättring.
Fråga: Om situationen fortfarande är dålig vilka åtgärder ska ytterligare införas?
Svar: Enöglaskolan och utbildningsförvaltningen anser att de åtgärder som nu sätts in bör vara tillräckliga
och att det måste ges arbetsro för att åtgärderna ska hinna få effekt i vardagen och kunna utvärderas.
Men i det svar som lämnades till Skolinspektionen den 28/9 2020 sägs också att extra uppmärksamhet
fortsatt behöver läggas på att utveckla






Sociala färdigheter, bemötande, ökad omsorg om varandra
Konflikthantering
Planerade förflyttningar och påklädningssituationer, undvika trängsel
Arbeta med attityder, normer och språkbruk
Ökat civilkurage och motverka negativt grupptryck

Mats Flodin
Ordförande utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden

Interpellation
Jag vill ställa en interpellation till Mats Flodin som är ordförande i
utbildning & arbetsmarknadsnämnden angående Bergvreten och
Enöglaskolan.
Som ni vet var skolinspektionen på visit på Bergvretensskola för att
kontrollera klagomål från flera föräldrar.
- Varför fick inte utbildning & arbetsmarknadsnämnden reda på
att skolinspektionen var och kontrollerade skolan?
- Varför fick inte nämnden reda på den allvarliga rapport som blev
resultatet av besöket?
- Vad görs för att åtgärda de anmärkningar som kom fram i
inspektionen?
Enöglaskolan har också problem med flera anmärkningar från
skolinspektionen med vite som följd.
- Vilka åtgärder har gjorts för att avhjälpa anmärkningarna?
- Har problemen med kränkningar, hot och bråk upphört på
Enöglaskolan?
- Om situationen fortfarande är dålig vilka åtgärder ska ytterligare
införas?

Anders Lindén
Sverigedemokraterna i Enköping

