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Lunds kommun

Beslut för internationell grundskola
efter tillsyn i International School of Lund (ISLK)
belägen i Lunds kommun
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Skolinspektionens beslut
Föreläggande
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Lunds
kommun att senast den 26 oktober 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för
Skolinspektionen.
Nedan redovisas förslag på åtgärder. I de fall det är möjligt får bristen avhjälpas på
annat sätt.
Åtgärder mot kränkande behandling
Skolinspektionen konstaterar att Lunds kommun inte uppfyller författningskraven
avseende att:
 Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av elever. (6 kap. 6-10 §§ skollagen)
Åtgärder

-

Se till att personal anmäler alla uppgifter om att en elev anser sig utsatt för
kränkande behandling till rektorn.

Bedömning
Skolinspektionen bedömer att personal i verksamheten inte fullföljer sin
anmälningskyldighet till rektorn när de får signaler om att elever utsätts för kränkande
behandling.

Föreläggande
Åtgärder mot kränkande behandling
Skolinspektionen bedömer att det finns brister avseende att personalen inte alltid
uppfyller sin anmälningskyldighet till rektor i de fall personal får kännedom om att en
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Att rektorn inte får kännedom
om samtliga fall där elever upplever kränkande behandling riskerar att leda till att
skolan inte vidtar de åtgärder som krävs för att få kränkningarna att upphöra.
Skolinspektionen vill i detta sammanhang framhålla att anmälningsskyldigheten
omfattar alla händelser där en elev upplever sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling. Det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan
den anmäls till rektorn respektive huvudmannen. Anmälningsskyldigheten
uppkommer oavsett om eleven uppgett sig ha blivit utsatt för kränkande behandling
eller om det på något annat sätt, t.ex. genom personalens egna observationer, kommit
fram att eleven kan känna sig utsatt för kränkande behandling.
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Enligt skollagen är en lärare eller annan personal som får kännedom om att en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten
skyldig att anmäla detta till rektorn.
Skolinspektionens tillsyn visar att lärare inte anmäler samtliga fall av kränkande
behandling av elever till rektorn. Vid interju med lärare som undervisar på Middle
Years Programme (MYP) uppger en lärare som svar på frågan om det sker kränkningar
som rektorn inte får reda på att om en elev säger ”du är dum” till en annan elev så
rapporteras detta inte till rektorn. En annan lärare uppger som svar på samma fråga att
det som rektorn inte får kännedom om kan handla om elever som ”kallar varandra för
namn”. Lärare som undervisar på Primary Years Programme (PYP) uppger i intervju
att fysiska och återkommande kränkningar ska anmälas till skolsköterskan, som
informerar rektorn. Vidare uppger lärarna att rektorn får kännedom om fysiska
kränkningar, nätkränkningar och fula tillmälen mellan elever. Som svar på frågan vad
som typiskt sett är en kränkning av elever som inte anmäls till rektorn svarar lärarna
som undervisar på PYP att de inte anmäler till rektorn varje gång en elev kallar någon
annan för något fult, eftersom det sker dagligen att någon elev exempelvis kallar en
annan elev för ”dum”. Lärarna som undervisar på PYP uppger att de däremot anmäler
kränkningar som de beskriver som mer allvarliga, t.ex. rasistiska tillmälen, eller
kränkningar som påvisar mönster. Vid intervju med elever i de yngre åldrarna på
skolan (som läser PYP) berättar eleverna samtidigt att det förekommer verbala
kränkningar på skolan i form av att eleverna kallar varandra för ”stupid” och ”idiot”.
Enligt två av de intervjuade eleverna förekommer detta cirka tre till fyra gånger per
vecka. En elev uppger att det sker tre till fyra gånger per vecka att elever uttrycker
sexistiska kommentarer om att tjejer exempelvis inte kan ha alla funktioner i en viss lek.
Flera elever uppger att lärare uppmanat eleverna att kontakta lärarna om de känner sig
otrygga, men samtidigt uttrycker flera elever att tre eller fyra lärare inte reagerar när
bråk förekommer mellan eleverna. En elev berättar att det förekommit att lärare är på
plats under bråk mellan elever, men att de inte gör någonting. Eleverna uppger att i de
fall lärare agerar när bråk förekommer mellan eleverna, så återkommer oftast bråken.
En elev säger att de flesta elever inte berättar för lärarna om något sker, eftersom de
inte tror att det kommer att hjälpa. Vidare uppger flera elever att de önskar att skolan
arbetade mer effektivt med att förebygga mobbning och kränkningar.
Tillsynen visar vidare att rektorn känner till att lärarna inte anmäler samtliga av
kränkande behandling till henne. Rektorn uppger vid intervju med Skolinspektionen
att hon inte tror att hon får information om alla kränkningar som sker gentemot elever i
verksamheten. Rektorn säger att det förekommit att hon i samband med att hon utrett
en kränkning fått kännedom om att ”mindre händelser” kopplat till kränkningen skett
tidigare och att dessa inte rapporterats. Rektorn uppger att lärarna kan bedöma en
händelse som ”en liten sak”, men säger att hon försökt tydliggöra för lärarna att det är
elevens upplevelse av vad som skett som avgör om en händelse ska rapporteras till
rektorn som kränkning eller inte, och att skolan behöver utreda varje fall av upplevda
kränkningar.
Motivering till föreläggande som ingripande

Enligt 26 kap. 10 § skollagen får Skolinspektionen förelägga en huvudman som står
under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte uppfyller de
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krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart.
Verksamheten vid International School of Lund (ISLK) uppfyller inte de krav som ställs
i författningarna. Lunds kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och
vidta åtgärder för att avhjälpa de konstaterade bristerna.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Mottagande och urval
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller
författningarnas krav inom detta område.
Utbildningens innehåll och utformning
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller
författningarnas krav inom detta område.
Särskilt stöd och elevhälsa
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller
författningarnas krav inom detta område.
Elevavgifter
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Lunds kommun uppfyller
författningarnas krav inom detta område.
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Fakta om International School of Lund (ISLK)
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av de internationella skolorna i Sverige under
våren 2018. Tillsynen våren 2018 omfattar 16 av de 21 internationella skolorna. Övriga
fem skolor har besökts av Skolinspektionen de senaste tre åren. International School of
Lund (ISLK) besöktes av Skolinspektionen den 24 maj 2018.
International School of Lund (ISLK) är en kommunal internationell grundskola belägen
i Lunds kommun. Skolan bedriver undervisning enligt International Baccalaurates (IB)
internationella läroplan. Verksamheten omfattar årskurserna 1-9. Skolan har vid
tillsynstillfället cirka 400 elever.

