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Anmälningar - Ansvarig myndighet: Skolinspektionen

Rapportbeskrivning och definitioner etc.

Ärenden presenteras per skola. Om ärendet avser andra verksamhetsformer än grundskola och gymnasieskola

eller om det vid registreringstillfället inte varit klart vilken skola anmälan avser visas ärendet på Kommunnivå.

Förkortningar av verksamhetsform

Fritidsh. Fritidshem

Förskola Förskola

Fklass Förskoleklass

Gr Grundskolan

Grsär Grundsärskolan

Gymn Gymnasieskolan

Gysär Gymnasiesärskolan

Kompl utb Kompletterande utbildningar

Komvux Komvux exklusive sfi

Sfi Komvux, sfi, svenska för invandrare

Samesk. Sameskolan

Spec Specialskola

Särvux Särskild utbildning för vuxna

Utland Utlandsskola

Övrigt Övrigt (internationella skolor m.m.)

Reg.datum

Datum då ärendet registrerats.

Status

Öppen - Ärendet utreds

Stängd - Ärendet har behandlats och kritik kan ha utdelats

Kritik

Ej avslutade ärenden markeras med "-".

OBS! En markering om ej avslutat ärende innebär att en anmälan mot skolan inkommit till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har då ännu inte tagit ställning till om skolans huvudman brutit mot författningarnas krav.

Bedömning

Föreläggande

Om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen fatta beslut om ett föreläggande. I ett

föreläggande står det vilka brister som måste åtgärdas, och vilka krav Skolinspektionen ställer på

huvudmannen, alltså den som driver verksamheten. Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas.

Ett föreläggande kan också ligga till grund för andra tvångsåtgärder som tillfälligt verksamhetsförbud,

återkallande av tillståndet för en fristående skola eller statliga åtgärder för rättelse mot kommunal verksamhet.

Anmärkning

Om en skola eller verksamhet har mindre allvarliga brister kan Skolinspektionen fatta beslut om en

anmärkning. Då är huvudmannen, alltså den som driver skolan, skyldig att åtgärda bristerna, och

Skolinspektionen följer upp att bristerna åtgärdas. En anmärkning kan inte förenas med vite eller

ligga till grund för tvångsåtgärder mot en skola, men om huvudmannen inte åtgärdar bristerna kan

Skolinspektionen besluta att förelägga huvudmannen att åtgärda bristerna.

Avstående från ingripande

https://www.skolverket.se/


Även om en skola eller verksamhet har brister kan Skolinspektionen avstå från att ingripa. Denna möjlighet

finns om överträdelsen är ringa, om bristen snabbt rättas till eller om det finns särskilda skäl att avstå

från att ingripa. Även om Skolinspektionen tar beslut om att avstå från att ingripa beskriver vi bristerna i beslutet.
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