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Skolinspektionen granskar kvaliteten i grundskolan
Skolinspektionen genomför en regelbunden kvalitetsgranskning i er verksamhet.
Inför granskningen

Inför besöket på skolan kommer vi att ta del av viss dokumentation. Under besöket
kommer vi att genomföra lektionsobservationer samt intervjuer med elever, lärare,
elevhälsa och rektor. Efter besöket kommer vi att sammanställa ett protokoll som ni
får ta del av för faktagranskning av eventuella sakfel.
Vi kommer sedan att skriva ett beslut där våra bedömningar av kvaliteten inom de fyra
granskade områdena framgår. Bedömningen sker i tre nivåer där skolinspektionen
bedömer i vilken utsträckning som verksamheten uppnår Skolinspektionens
kvalitetskriterier inom respektive område.
Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten inom ett område
kommer vi att föreslå ett utvecklingsområde. Vi identifierar som mest fyra
utvecklingsområden i vårt beslut, och som mest ett utvecklingsområde per
bedömningsområde. Syftet är att utvecklingsområdet ska stödja skolan där det största
behovet av utveckling finns.
Kontaktperson hos huvudmannen

För att underlätta den fortsatta kommunikationen kring granskningen önskar vi så
snart som möjligt få uppgift om en kontaktperson för huvudmannen. Uppgift om
kontaktperson sänds per e-post till nedanstående adress senast den 27 juli.
peter.saaw@skolinspektionen.se
Vad innebär en regelbunden kvalitetsgranskning

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens
kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. Vi
kommer(till skillnad från tillsynen) att identifiera utvecklingsområden för att stödja
skolan där det största behovet av utveckling finns.
Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen granskar vi fyra områden: rektors
ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning.
Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till
grund vid granskningen.
Vi besöker skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med
hjälp av en analys som bland annat bygger på kunskapsresultaten, en enkät till elever,
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föräldrar och pedagogisk personal, resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till
Skolinspektionen. Chansen att bli utvald för en regelbunden kvalitetsgranskning ökar
om det var länge sedan Skolinspektionen genomförde en tillsyn på skolan och om
skolan uppvisar stora avvikelser vid de ombedömningar av nationella prov som
Skolinspektionen genomför.
Om du har frågor

Vid frågor om kvalitetsgranskningen är du välkommen att kontakta undertecknad,
ange namn, tfn: 08-586 082 43, e-post:
johan.johansson@skolinspektionen.se.
Med vänlig hälsning,

Björn Persson
Avdelningschef

Johan Johansson
Föredragande

