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Barn- och utbildningsnämnden

Integration av nyanlända i skolan
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi granskat det systematiska
kvalitetsarbetet inom grundskolan i Övertorneå kommun. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från PwC.
Följande revisionsfråga har formulerats för uppdraget: Har barn- och utbildningsnämnden
säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete vad gäller integreringen av nyanlända inom
samtliga skolformer på både huvudmanna- och enhetsnivå?
Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att BUn till övervägande del bedriver
ett ändamålsenligt arbete vad gäller integreringen av nyanlända inom samtliga skolformer på
både huvudmanna- och enhetsnivå, men vi noterar samtidigt att utvecklingsbehov finns. Vår
granskning tyder vidare på att utvecklingsbehoven är större inom gymnasiet än inom de övriga
skolformerna. Vi bedömer vidare att återkoppling av kvalitetsarbetet till arbetslag och enheterna
kan genomföras i större utsträckning än det gör idag.
Den samlade bedömningen baserar vi på bland annat följande iakttagelser.


Nämndens övergripande mål arbetas med ned på enhetsnivå och där nyanländas lärande
är ett av dessa mål.



Det finns i stort en enhetlig dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet (SKA)
som utgår ifrån en av förvaltningen framtagen mall.



Analysarbetet är inte i tillräcklig utsträckning förklarande.



Det finns framtagna rutiner/åtgärder som ännu inte utvärderats men där vi samtidigt
noterar att dessa nyligt är framtagna och där dessa befinner sig i implementeringsfasen
fortfarande.



Tillsättandet av utbildningssamordnare med uppgift att arbeta med processerna kopplat
till det SKA och särskilt nyanländas lärande har bidragit till att granskningsområdet har
fått särskilt fokus.



Kvalitetsarbetet redovisas löpande till nämnden utifrån de av nämnden beslutade
prioriterade områdena. Dock upplevs av intervjuade att återkoppling av det SKA till
enheternas arbetslag inte sker i tillräcklig utsträckning.
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Med anledning av granskningens iakttagelser vill vi lämna följande rekommendationer:


Att nämnden säkerställer att tillräckliga utvärderingar och analyser sker av åtgärder och
rutiner kopplat till nyanländas lärande.



Att nämnden säkerställer en ändamålsenlig återkoppling av kvalitetsarbetet till
enheterna och arbetslagen i syfte att skapa större legitimitet för så väl processen som för
eventuella åtgärder/beslut.



Att kvalitetsarbetets redovisning till nämnden utökas i omfattning och avseende
analyser.



Att gymnasiet utvecklar tydligare rutiner för systematiskt kvalitetsarbete kopplat till
nyanländas lärande och integration. Exempelvis gäller detta frågor om kartläggning av
nyanlända elevers kunskapsnivå respektive behovet av individuella studieplaner för
nyanlända elever.



Att överlämnandeprocessen på låg- och mellanstadiet när en nyanländ elev ska börja
med andra ämnen bör förstärkas, liksom formerna för dokumentation av nyanlända
inför mottagande i förskoleklass.



Att åtgärder behöver vidtas för att förbättra dels elevers och vårdnadshavares delaktighet
i det systematiska kvalitetsarbetet, och dels den studiehandledning som erbjuds
nyanlända elever.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som redovisas i bifogad
revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Roland Hedlund
Ordf

Thomas Wahlberg
Revisor

Kent Alanentalo är undantagen för granskning av barn- och utbildningsnämnden och har därför
inte medverkat i föreliggande granskning.
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