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Återrapportering utifrån en uppföljning av
särskilt stöd i enlighet med bildningsnämndens
interna kontrollplan för 2018
Ärendebeskrivning
I enlighet med bildningsnämndens interna kontrollplan för 2018 skall en rapport
lämnas till nämnden utifrån en uppföljning av särskilt stöd.
Denna uppföljningsrapport har avgränsats till att gälla skolornas arbete med elever
som är placerade i kommunens övergripande särskilda undervisningsgrupper i
grundskolans årskurser 3-9 vid enheterna Gylle, Gislöv och Borgen samt i
resurscentrum på Söderslättsgymnasiet.
Rapporten presenteras i två delar, en del som gäller resurscentrum på
Söderslättsgymnasiet och en del som gäller de centrala särskilda
undervisningsgrupperna i grundskolan. De bägge delarna av rapporten avslutas
med de slutsatser som kvalitets- och myndighetsavdelningen bedömer har
framkommit utifrån verksamhetsbesöken, samtalen och de dokumentstudier som
har genomförts. Rapporten avslutas med några generella slutsatser som gäller för
samtliga enheter som ingår i denna rapport.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att godkänna föreliggande rapport avseende uppföljning av särskilt stöd,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån granskningens slutsatser utreda
organisationen av kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper, samt
att förvaltningschefen ska återrapportera till bildningsnämnden hösten 2019.

Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.
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Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Elever har deltagit i samband med informationsinsamlandet som denna rapport
baseras på. Elever som har velat har deltagit i samtal som handlar om hur de
upplever sin utbildning.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
-

