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Internationella Engelska skolans ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering
av grundskola i Trelleborgs kommun – Remiss
från Skolinspektionen, dnr SI 2020:911
Ärendebeskrivning
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem vid Internationella Engelska Skolan Trelleborg i
Trelleborgs kommun fr.o.m. läsåret 2021/22.
Trelleborgs kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap.
5 § skollagen (2010:800). Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast den 24 april 2020.

Beredning
I remissbrevet framhåller Skolinspektionen att lägeskommunens yttrande är ett
viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen framhåller vidare att en konsekvensbeskrivning bör bifogas
yttrandet. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid
start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6-15 år) av elever i
kommunen. Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio
år.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående
förskoleklasser, grundskolor och fritidshem i kommunen. Observera att det
ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av
sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje
skola framgå.
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3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.
Bildningsförvaltningen har utarbetat föreliggande förslag till yttrande inklusive
bilagor.
Bildningsnämnden föreslås sammanfattningsvis ställa sig positiv till Internationella
Engelska skolans etablering i Trelleborgs kommun.

Beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att fastställa föreliggande förslag till yttrande, avseende remiss från
Skolinspektionen gällande Internationella Engelska skolans ansökan om
godkännande som huvudman för nyetablering av grundskola i Trelleborgs
kommun,
att bildningsnämnden därmed ställer sig positiv till Internationella Engelska
skolans etablering i Trelleborgs kommun,
att skicka beslutet och yttrandet inklusive bilagor till Skolinspektionen, samt
att skicka beslutet inklusive bilagor till kommunstyrelsen för kännedom.

Skickas till
Skolinspektionen (skickas till tillstand@skolinspektionen.se, dnr SI 2020:911)
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
BIN-yttrande-remiss skolinspektionen IES-200326
Bilagor till yttrandet:
-

Befolkningsprognos 2020-2035 rapport
Sammanställning kommunala och fristående grundskolor i Trelleborgs
kommun
Karta grundskolor omnejd
Karta grundskolor tätort
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