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Svar på revisionsrapport "Uppföljning av
Skolinspektionens tillsyn 2017"
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta svar på revisionsrapport Uppföljning av Skolinspektionens
tillsyn 2017 enligt nedan.
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Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en
uppföljande granskning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn som
genomfördes hösten 2016 och som avslutades sommaren 2017 efter att
huvudmannen redovisat vidtagna åtgärder.
Varbergs revisorer har överlämnat revisionsrapporten till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande i samband med revisionsmötet den 12
november 2018.
Den av KPMG genomförda granskningen visar att barn- och
utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder och i hög grad kommit tillrätta
med de brister som Skolinspektionen fann vid sin regelbundna tillsyn 20162017. KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden:
 Fortsatt ska verka för att öka tillgången på psykolog i
gymnasieskolan.
 Ska följa upp att elevhälsan främst är förebyggande och
hälsofrämjande och om så inte är fallet vidtaga åtgärder.
 Bör stärka sin uppföljning och analys av anmälningar om kränkande
behandling.
Psykolog i gymnasieskolan
Likt granskningen beskriver har gymnasieskolan haft svårt att rekrytera en
psykolog. Idag bistår en extern konsult vid behov i gymnasieskolan.
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa
Barn- och elevhälsans arbete har under de senaste åren varit fokuserad på
att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Årlig avstämning av
det förebyggande och hälsofrämjande barn- och elevhälsaarbetet sker inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Analys i avstämningspunkten
Trygghet och trivsel visar en förändrad praktik som stödjer en god
utveckling.
Uppföljning och analys av kränkande behandling
Justerandes signatur
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Uppföljning av kränkande behandling sker inom ramen för nämndens
process för intern kontroll. Analysen kommer att fördjupas.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn 2017

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att revisionsrapportens
bedömningar, slutsats och rekommendationer är i linje med de åtgärder
som vidtagits och det utvecklingsarbete som pågår.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Emil Biström,

Svar på revisionsrapport "Uppföljning av
Skolinspektionens tillsyn 2017"
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta svar på revisionsrapport Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn
2017 enligt nedan.

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Varbergs kommuns revisorer gjort en uppföljande
granskning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn som genomfördes hösten
2016 och som avslutades sommaren 2017 efter att huvudmannen redovisat
vidtagna åtgärder.
Varbergs revisorer har överlämnat revisionsrapporten till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande i samband med revisionsmötet den 12
november 2018.
Den av KPMG genomförda granskningen visar att barn- och
utbildningsnämnden har vidtagit åtgärder och i hög grad kommit tillrätta med
de brister som Skolinspektionen fann vid sin regelbundna tillsyn 2016-2017.
KPMG bedömer att barn- och utbildningsnämnden:
 Fortsatt ska verka för att öka tillgången på psykolog i gymnasieskolan.
 Ska följa upp att elevhälsan främst är förebyggande och
hälsofrämjande och om så inte är fallet vidtaga åtgärder.
 Bör stärka sin uppföljning och analys av anmälningar om kränkande
behandling.
Psykolog i gymnasieskolan
Likt granskningen beskriver har gymnasieskolan haft svårt att rekrytera en
psykolog. Idag bistår en extern konsult vid behov i gymnasieskolan.
Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa
Barn- och elevhälsans arbete har under de senaste åren varit fokuserad på att
främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Årlig avstämning av det
förebyggande och hälsofrämjande barn- och elevhälsaarbetet sker inom ramen
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för det systematiska kvalitetsarbetet. Analys i avstämningspunkten Trygghet
och trivsel visar en förändrad praktik som stödjer en god utveckling.
Uppföljning och analys av kränkande behandling
Uppföljning av kränkande behandling sker inom ramen för nämndens process
för intern kontroll. Analysen kommer att fördjupas.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn 2017

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att revisionsrapportens bedömningar,
slutsats och rekommendationer är i linje med de åtgärder som vidtagits och
det utvecklingsarbete som pågår.

Ekonomi och verksamhet
Utvecklingsarbetet bedrivs inom ramen för befintlig verksamhet.

Samråd
Samråd har skett i förvaltningens samverkansgrupp.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Susanna Hanson
Förvaltningschef
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Maria Wirén
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