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Ansökan om godkännande som huvudman för fristående
grundskola årskurserna 5-

Beslut

Skolinspektionen godkänner, med stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800)!Föreningen
för kristen skola i Upplands-Bro (813200-4659) som huvudman för fristående
grundskola årskurserna 5-9 vid Källskolan Ekhammar i Upplands-Bro kommun.
Villkor för godkännandet

Godkännandet gäller från och med den 13 maj 2016.
Bakgrund

Källskolan i Upplands-Bro kommun godkändes som fristående skola enligt
Länsskolnämndens beslut den 3 april 1990 (dnr 50:0015). Skolverket godkände
Källskolan som en fristående grundskola avseende årskurserna 7-9 med Föreningen
för kristen skola i Upplands-Bro som huvudman den 28 oktober 1998 (dnr 98:933).
Upplands-Bro kommun godkände den 2 maj 1994 att Källskolan får bedriva
sexårsverksamhet och skolbarnomsorg (förskoleklass och fritidshem).
Skolinspektionen konstaterade inom ramen för tillsyn att Föreningen för kristen skola
i Upplands-Bro inte bedriver sin verksamhet i enlighet med godkännandena.
Skolinspektionen förelade därför huvudmannen i beslut den 17 december 2015 (dnr
44-2015:3860) att avhjälpa denna brist. Huvudmannen har på grund av föreläggandet
ansökt om att få dela upp sina tidigare godkännanden för en skolenhet till två
skolenheter, Källskolan Brunnia och Källskolan Ekhammar.
Motivering till beslut

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen
inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska
bedrivas. Avser godkännandet förskoleklass och grundskola krävs därutöver att
elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.
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Huvudmannens förutsättningar

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredning i ärendet
gör Skolinspektionen den sammantagna bedömningen att Föreningen för kristen skola
i Upplands-Bro har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den sökta
utbildningen.
Skolinspektionen bedömer att elevunderlaget är tillräckligt för att verksamheten ska
kunna bedrivas på lång sikt.
Påtagliga negativa följder

Upplands-Bro kommun har beslutat att inte lämna något yttrande över ansökan då
Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro idag bedriver sökt utbildning som en
skolenhet vid Källskolan i Upplands-Bro kommun.
Med hänsyn tagen till att grundskola årskurserna 5-9 idag bedrivs av sökanden är
Skolinspektionens helhetsbedömning att en etablering av utbildningarna inte irmebär
sådana påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av
skolväsendet som anordnas av Upplands-Bro kommun att ansökan ska avslås.
Upplysning

Föreningen för kristen skola i Upplands-Bro ansvarar enligt 2 kap. 8 § skollagen för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan
finnas i andra författningar.
Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun.
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och skolförordningen (2011:185).
Skolinspektionen erinrar om att godkännandet endast avser den huvudman som
anges i beslutet. Huvudmannaskapet för skolenheten får inte utövas av någon annan
fysisk eller juridisk person (associationsform) innan Skolinspektionen efter ansökan
beslutat att godkänna den nya huvudmannen.
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Skolenheten har ändrat namn från Källskolan till Källskolan Ekhammar.
Skolinspektionen har i beslut med samma diarienummer godkänt huvudmannen för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-5 och fritidshem vid Källskolan Brunna i
Upplands-Bro kommun.
Hur man överklagar, se hänvisning.
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Överklagande av beslutet

Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas
till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm.
Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag
då klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det
allmänna ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De
skäl som finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av
klaganden eller dennes ombud.

