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Uppföljning av tillsyn av Föreningen för 
Kristen skola i Upplands-Bro 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Föreningen för Kristen skola i 
Upplands-Bro (org. nr. 813200-4659) under hösten 2015. Skolinspektionen 
fattade den 17 december 2015 beslut efter tillsyn för fritidshemmet Källskolan. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
Föreningen för Kristen skola i Upplands-Bro inkom med genom insändande av 
dokument för verksamheten. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 
Typ av 
ingripande 

2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, 
och dokumenterar denna uppföljning. 

Brist avhjälpt 

Utifrån en analys av det som framkommer i 
uppföljningen beslutar huvudmannen om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. 

Brist avhjälpt 

Huvudmannen planerar för genomförandet av 
utvecklingsåtgärder och genomför dessa. Planeringen 
och åtgärderna dokumenteras. 

Brist avhjälpt 

Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts. 
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Skolinspektionens beslut 
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvud-
mannen avhjälpt påtalade brister. 

Avhjälpta brister i verksamheten 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbild-
ningen i inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. I detta arbete 
ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesbild 
ska bland annat innefatta resultat som knyter till det syfte som utbildningen har enligt 
nationella styrdokumenten. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som 
huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Huvud-
mannen analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar, 
vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. 

När huvudmannen formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit 
fram i sitt eget kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv 
samlat in (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om 
kränkande behandling, etc). Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitets-
arbete, och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare, övrig personal och elever 
genomför vid skolenheterna. 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Föreningen för Kristen skola 
i Upplands-Bro inte uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar 
denna uppföljning. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) 

• Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar 
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar 
de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 g skollagen) 

• Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och 
genomför dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 
3 och 6-7 g skollagen) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att 
Föreningen för Kristen skola i Upplands-Bro avhjälpt denna brist. 

Skolinspektionen 
Box 23069, 104 35 Stockholm 



Beslut 

2016-06-29 
4 (4) 

Dnr 44-2015:5740 

Motivering 

Huvudmannen har genom insändande av handlingar och vid ett uppföljande 
samtal redovisat vidtagna åtgärder. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms 
som avhjälpta. 

På Skolinspektionens vägnar 

/4Bels/lutsfattare 
Mårte Petersson 

Susanne Bäckstedt 
Föredragande 
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