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Uppföljning av tillsyn i Källskolan 
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 av Källskolan. Skolinspek-
tionen 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 den 27 april 2016. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde 
Typ av 
ingripande 

1. Undervisning och lärande 

I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Brist avhjälpt 

Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll. 

Brist avhjälpt 

4. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Utbildningen vid skolenheterna genomförs av den 
huvudman som erhållit godkännande för 
utbildningen vid respektive skolenhet, samt enligt de 
villkor som framgår av godkännandet eller särskilda 
beslut. 

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 

Undervisning och !ärende 

Skolan ska se till att den ordinarie undervisningen utgår från och genomförs på ett sådant sätt 
att den främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven. I detta 
ingår att läraren ger eleverna ett aktivt lärarstöd genom att exempelvis genomföra strukturerade 
lektioner, genomföra undervisningen utifrån tydliga mål och syften och ge eleverna tydliga 
beskrivningar och förklaringar. Vidare anpassar läraren undervisningen efter elevernas olika 
förkunskaper och intressen, och ger eleverna såväl stöd som stimulans och utmaningar. I detta 
arbete kan samråd med elevhälsan underlätta. Genom bland annat en varierad, stimulerande och 
utmanande undervisning, och genom konstruktiv återkoppling, stärker läraren elevernas vilja 
att lära. För att kunna individan passa undervisningen och ge eleverna inflytande över denna är 
det centralt att läraren skaffar sig kunskap om elevernas olika behov och förutsättningar, liksom 
låter eleverna vara delaktiga i planeringen av undervisningen. 

Bedömning av brist 

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

• I undervisningen tas hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. (1 kap. 4 § och 3 kap. 
3 § skollagen; Lgr 11, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, En likvärdig 
utbildning, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.2. Kunskaper) 

• Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, 
arbetsformer och undervisningens innehåll. (Lgr 11, 2. Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande) 

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

Motivering 

Skolinspektionen har tagit del av huvudmannens inkomna svar avseende 
Källskolan. Som en följd av den kritik inom området undervisning och lärande 
som skolan fick efter Skolinspektionens tillsynsbesök i oktober 2015 bedömer 
Skolinspektionen att huvudmannen avhjälpt bristen. 
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Skolan har i de dokument som sänts till Skolinspektionen visat att det nu finns 
en utarbetad plan för att förbättra och förstärka arbetet med att ta hänsyn till 
varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. I redogörelsen 
beskrivs att en ökad analys av den egna undervisningen ska genomföras av 
lärarna under rektors och förstelärares ledning för att utveckla en högre grad 
av individanpassning och möjliggöra en varierad, stimulerande och utmanande 
undervisning för eleverna. 

Elevernas möjlighet till ett ökat reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer 
kommer att tillgodoses genom att skolan ytterligare tydliggör kunskapskrav 
och mål för eleverna och stimulerar till en ökad dialog och delaktighet till-
sammans med eleverna. 

Elevers rätt till delaktighet och inflytande och rätt till stimulans och utmaningar 
är nu prioriterade områden i Källskolans kvalitetsarbete. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen ser till att 
de förutsättningar för att bedriva en utbildning av hög kvalitet (i form av till exempel en stabil 
elevprognos och budget) som denne hade vid godkännandet som huvudman fortfarande gäller. I 
arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att de 
rektorer som är anställda att leda verksamheten har den behörighet och kompetens skolför-
fattningarna kräver. I arbetet ingår också att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och 
personalmässiga resurser, så att målen för utbildningen kan nås. Dessa resurser måste också 
organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så att skolenheterna kan använda dem för det syfte de är 
avsedda för. Den enskilda huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmäl-
ningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid 
behov. 

Bedömning av brist 

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

• Utbildningen vid skolenheterna genomförs av den huvudman som 
erhållit godkännande för utbildningen vid respektive skolenhet, samt 
enligt de villkor som framgår av godkännandet eller särskilda beslut. 
(2 kap. 5 § skollagen) 

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

Skolinspektionen har den 13 maj 2016 godkänt Föreningen för Kristen skola i 
Upplands-Bro (org. nr. 813200-4659) som huvudman för fristående för-
skoleklass, grundskola årskurserna 1-5 och fritidshem vid Källskolan Brunna 
samt fristående grundskola årskurserna 5-9 vid Källskolan Ekhammar i 
Upplands-Bro kommun (dnr 34-2016:549). 

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

På Skolinspektionens vägnar 

Mårten etersson 
Beslutsfattare 

Susanne Bäckstedt 
Föredragande 
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