Hej – bifogar i detta mejl beslut efter tillsyn av Källskolan i Upplands-Bro.
Beslutet skickas även till huvudmannen per post.
Föräldrabrev kommer att skickas ut till er, efter årsskiftet.
Med vänlig hälsning,
Ann-Sofie Björkman
Administratör, Tillsyn- och kvalitetsgranskning
Enhet Stockholm Öster, Skolinspektionen
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
Besök: Sveavägen 159
Tel: 08-586 080 69
Fax: 08-58 60 80 10
E-post: Ann-Sofie.Bjorkman@skolinspektionen.se
www.skolinspektionen.se
Hej och tack för beslutet!
Tråkigt bara att beslutet inte på något sätt beaktat de kommentarer jag gjort med anledning av
sakligheten i grundrapporten. Vid de tidigare statliga inspektioner vi varit med om har det alltid funnits
tid för att uppgifterna kollats upp. Även denna gång förespeglades vi möjligheten att få stämma av,
men när jag jämför rapporten med beslutet så känns det nästan onödigt att vi ens bemödade oss om
att redovisa våra synpunkter.
Under själva inspektionen gavs tillfälle att ge egna argument i förhållande till inspektörsintryck. Flera
av dessa argument vägdes sen in i grundrapporten. Tex antyddes att Källskolan troligen inte hade ett
bibliotek i lagens bemärkelse. När argument då gavs för en motsatt uppfattning beaktades dessa.
Samma princip följdes inte på nästa nivå, enligt min bedömning.
Känns som om tidspressen från inspektören här har inverkat. Fick rapporten senare än vad som hade
utlovats och tiden för en meningsfull saklighetsprövning verkade sen helt enkelt inte ha funnits.
Togs den sista prövningsrundan på allvar eller var det bara en formalitet? Fick de kommunala
skolorna en lika hastig ”sista vers” eller fick de möjlighet till en dialog?
Eller upphörde egentligen dialogen per definition i och med att inspektionsdagarna var avslutade?
Vem kan man vända sig till om man skulle vilja få denna aspekt granskad?
Med detta sagt böjer vi oss ändå naturligtvis för inspektionens beslut och kommer att i god tid redovisa
de åtgärder vi ämnar vidta för att uppfylla de krav som ställs på Källskolan.
Mvh Bo Nyberg, rektor

