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Barn- och utbildningsnämnden

Grundskoleelevers måluppfyllelse
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun granskat
grundskoleelevernas måluppfyllelse kopplat till de resurser som tilldelats verksamheten.
Revisiosnfrågan för granskningen har varit:


Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att de resurser som avsätts till grundskolan
används på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt för att ge eleverna
goda förutsättningar till hög måluppfyllelse vad avser kunskapsmålen och är den interna
kontrollen inom området tillräcklig

Vår samlade revisionella bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i begränsad
utsträckning säkerställer att de resurser som avsätts till grundskolan används på ett
ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi bedömer vidare att den interna
kontrollen inom området i begränsad utsträckning är tillräcklig.


Vi bedömer att de samlade personella resurserna och den höga andelen behöriga lärare
borde skapa goda förutsättningar för en betydligt högre måluppfyllelse i de senare
skolåren. Elevernas resultat visar dock att så inte är fallet. Ekonomiska resurser fördelas
utifrån elevernas behov och budgetdisciplinen är genomgående god. Utifrån insatta
resurser borde dock elevernas måluppfyllelse vara betydligt bättre.



Det systematiska kvalitetsarbetet återrapporteras till nämnden och i detta ingår
elevernas kunskapsresultat. Det finns tydliga uttalade förväntningar på goda skolresultat
från såväl kommunfullmäktige som barn- och utbildningsnämnden. Granskningen visar
dock att elevernas måluppfyllelse inte är känd i hela organisationen.



Vi bedömer att nämnden i samband med redovisning av resultat avseende
måluppfyllelse till viss del beslutat om åtgärder. Dessa åtgärder är dock inte alltid så
tydligt utformade som åtgärder utan mer som en önskad riktning, exempelvis ökad
måluppfyllelse. Vi noterar dock att vi för beslutet om prognos av måluppfyllelse inte i
protokoll kan verifiera att detta har verkställts av förvaltningen.
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För att utveckla verksamheten bör följande rekommendationer prioriteras:


Hela skolorganisationen behöver bli medveten om hur de faktiska kunskapsresultaten på
högstadiet ser ut så att fler lärare på ett mer aktivt sätt kan bidra till en ökad
måluppfyllelse.



Lärarna behöver i högre grad göras delaktiga i skolans utveckling samtidigt som
arbetssätt och organisering utifrån de faktiska elevresultaten behöver utvärderas och
utvecklas.



Övergångar mellan skolår 3-4 och 6-7 kan behöva ägnas särskild uppmärksamhet för att
identifiera vilka insatser som behöver vidtas för en högre måluppfyllelse..

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser, bedömningar och förslag som återfinns i bifogad
revisionsrapport.

För revisorerna i Övertorneå kommun

Roland Hedlund, ordf

Lars-Gösta Larsson, v ordf
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