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Vidtagna åtgärder med anledning av beslut av
Skolinspektionen efter tillsyn i ISLK
Sammanfattning
Skolinspektionen har under hösten 2017 och våren 2018 granskat
huvudmannen Lunds kommun. Detta ärende gäller internationell
grundskola, dvs. International School of Lund Katedralskolan (ISLK).
Skolinspektionen har förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för
att se till att personal anmäler alla uppgifter om att en elev anser sig
utsatt för kränkande behandling till rektorn. I detta ärende redovisas
de åtgärder Utbildningsförvaltningen föreslår att Utbildningsnämnden vidtar. De vidtagna åtgärderna ska redovisas skriftligen för
Skolinspektionen senast den 26 oktober 2018.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2018 dnr
UN 2018/0268 inkl bilaga 1 (denna skrivelse)
Skolinspektionens beslut 2018-06-18 Beslut för internationell
grundskola efter tillsyn i International School of Lund (ISLK) belägen i
Lunds kommun, dnr 430-2018:3189.

Barnets bästa
Skolinspektionens tillsyn syftar till att säkerställa en trygg miljö,
goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. De
åtgärder som Lunds kommun vidtar utifrån tillsynen bidrar till att
kommunen uppfyller dessa krav i högre utsträckning.

Ärendet
Tillsynens omfattning
Skolinspektionen har under hösten 2017 och våren 2018 granskat
huvudmannen Lunds kommun. För Utbildningsnämndens del har det
genomförts en regelbunden tillsyn på huvudmannanivå omfattande
skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning
och internationell grundskola, en prioriterad tillsyn vid Gymnasie-
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skolan Vipan samt en tematisk tillsyn av International Baccalaureate
vid Katedralskolan.
Detta ärende gäller internationell grundskola, dvs. International
School of Lund Katedralskolan (ISLK). Vid ISLK har följande områden
granskats: Mottagande och urval, Utbildningens innehåll och utformning, Särskilt stöd och elevhälsa, Åtgärder mot kränkande behandling samt Elevavgifter. Av Skolinspektionens bedömningsunderlag,
som finns tillgängliga på myndighetens webbplats
www.skolinspektionen.se, framgår vilka bestämmelser i skollagstiftningen som har granskats inom respektive område.

Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen har vid tillsynen av ISLK funnit att Lunds kommun
inte uppfyller författningskraven inom området Åtgärder mot kränkande behandling, avseende att ”Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever (6
kap. 6-10 §§ skollagen).”.
Skolinspektionen har förelagt Lunds kommun att vidta åtgärder för
att se till att personal anmäler alla uppgifter om att en elev anser sig
utsatt för kränkande behandling till rektorn.
De vidtagna åtgärderna ska redovisas skriftligen för Skolinspektionen senast den 26 oktober 2018.

Utbildningsförvaltningens förslag till åtgärder och svar till
Skolinspektionen
Utbildningsförvaltningen föreslår att följande åtgärder vidtas för att
se till att personal anmäler alla uppgifter om att en elev anser sig
utsatt för kränkande behandling till rektorn. Några av åtgärderna har
redan påbörjats.
ISLK har påbörjat en översyn av skolans värdegrundsarbete, såväl
det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet. Översynen
pågår på samtliga enheter inom Utbildningsförvaltningen.
ISLK har påbörjat arbetet med en plan för den ämnesintegrerade
värdegrundsundervisningen, social and emotional learning, inklusive
sex- och samlevnadsundervisningen. Planen utarbetas genom att
pedagogerna utifrån de ingångar till värdegrundsfrågor som finns i
kursplanerna formulerar lämpliga frågor att lyfta i undervisningen.
En elevreferensgrupp kommer att granska planen. När planen för
den ämnesintegrerade värdegrundsundervisningen är klar kommer
personalen få identifiera sina fortbildningsbehov. Implementering av
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planen samt identifiering av fortbildningsbehov sker under läsåret
2018/2019. Skolledningen följer upp planen för den ämnesintegrerade värdegrundsundervisningen vid lektionsbesök samt i medarbetarsamtal. Två processledare från förvaltningskansliet leder arbetet
tillsammans med skolledningen.
ISLK har reviderat rutinen för anmälan av kränkande behandling i
syfte att förenkla anmälningsförfarandet för den som anmäler.
Under hösten 2018 kommer all personal på ISLK utbildas i vad
kränkande behandling och diskriminering är, samt hur man anmäler.
Ett handledningsmaterial kring vad kränkande behandling och diskriminering är och hur man anmäler har tagits fram, för att lärarna
ska informera alla elever.
En ny rutin gällande rektors rapportering av kränkande behandling
till huvudman har tagits fram och implementeras under hösten 2018.
Rutinen är gemensam för alla skolor tillhörande Utbildningsförvaltningen.
I samband med den årliga rapporteringen i det systematiska kvalitetsarbetet kommer frågor som rör de förändrade rutinerna samt
den ämnesintegrerade värdegrundsundervisningen att ha särskilt
fokus.
Bilaga 1 till denna skrivelse utgör Utbildningsförvaltningens förslag
till svar från Utbildningsnämnden till Skolinspektionen.
Skolinspektionens mall används till svaret.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

fastställa svaret till Skolinspektionen gällande tillsyn av
International School of Lund Katedralskolan vid Lunds
kommun (bilaga 1).
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