
Bra tillsyn – bättre skola 

http://www.skolinspektionen.se/sv/


Syfte och mål med tillsynen 

Tillsyn 

• Bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla 
 elever når minst godkänt i alla ämnen 

• Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs 

• Bidra till regelefterlevnad och utveckling av verksamheten 

• Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till     
 regeringen 
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Tillsynsprocessen 

 

 

• Förberedelser 

• Genomförande 

• Uppföljning 

• (Effekter) 

Tillsynsprocessen 



I förberedelser ingår… 

GD-brev 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Planering och fördelning av resurser 

Informationsträff 

Dokumentstudier 

 

 Såväl Skolinspektionen som huvudmannen och skolan förbereder sig inför 
tillsynen 

Tillsynsprocessen 



Dokumentgranskning, statistik och analys  

Tillsyn 

          

Tidigare 
inspektioner 

Anmälnings-
ärenden 

 

Material från 
verksamheten 

 
Till exempel: 

 

Enkät till elever, 
föräldrar och 

personal 
 

Verksamhets-
redogörelse 

 

Personalförteckning 
 

Betygskatalog 

 

Eget material 
Skolverkets 

statistik 
 

Till exempel: 
 

Statistik 
förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, 

grundskola, 
gymnasieskola, 
vuxenutbildning 

http://www.skolinspektionen.se/sv/


Bastillsyn 

TILLSYNS- 
BESÖK 

  
Rundvandring 

på skolan 
 

Intervju med rektor 

Skolbeslut 
Rapport 

Avslutad 

Brist 
(följs upp) 

Protokoll 

Fortsättning i 
breddad tillsyn 

Fortsättning i 
fördjupad tillsyn 

Tillsyn 
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Breddad tillsyn (oklar bild, flera svaga områden) 
 

Fördjupad tillsyn (antydan om brister i specifika områden)  
 

 

TILLSYNS- 
BESÖK 

  
Rundvandring på 

skolan 
Intervju med rektor, 

lärare och elever 
Lektions- och 

verksamhetsbesök 

Skolbeslut 

Avslutad 

Brist 
(följs upp) 

Tillsyn 
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Bedömningsområden 

 

• Måluppfyllelse och resultat 

• Elevernas utveckling mot målen 

• Pedagogisk ledning och utveckling 

• Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning 

• Särskilda krav för enskilda huvudmän  

Tillsyn 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här granskar Skolinspektionen skolornas måluppfyllelse i fråga om kunskapsresultat. Detta görs med utgångspunkt i att alla elever ska nå målen. �När det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg granskar Skolinspektionen förskolornas och fritidshemmens måluppfyllelse gällande resultatet av arbetet med utveckling och lärande.
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Beslut 

• I första hand en avvikelserapportering 

• Fakta om skolan och verksamheten vilket innefattar kunskapsresultat 
redovisade i såväl officiell statistik som av skolan 

• Kortfattad helhetsbedömning av verksamheten 

• Skolinspektionens bedömningar 
 

-  Åtgärder som måste vidtas 

 -  Beskrivning och motivering av skolans bristområden 

 -  Författningshänvisningar 

 

Tillsyn 
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Differentierad uppföljning 

• Uppföljningen riktas till huvudmannen 

• Tre metoder för uppföljning: 

o Förenklad 

o Reguljär 

o Fördjupad 

Tillsyn 
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