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Uppföljning av granskning av grundskolans resultat och kostnader
Bakgrund
År 2011 granskade revisorerna bildningsnämnden utifrån följande fråga:
Är organisationen inom skolenheterna ändamålsenlig och ekonomiskt
tillfredsställande med avseende på kvalitet och på elevernas möjligheter
I bildningsnämndens yttrande över revisionsrapporten angavs ett antal åtgärder som skulle genomföras med anledning av de uppmärksammade bristerna
i granskningen.
Mot denna bakgrund har revisorerna beslutat att följa upp granskningen från
år 2011. Uppföljningen har särskilt fokus på utveckling av arbetssätt, metoder
och rutiner för kvalitetsarbetet, resursfördelningssystemet och rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.
Sammanfattning
I revisionens rapport efter uppföljning bedömer revisorerna att bildningsförvaltningen delvis har vidtagit ändamålsenliga åtgärder och anpassningar till
följd av revision och ändringar i skollagen. De ser positivt på att nämndens
systematiska kvalitetsarbete har utvecklats och att rektor ges relativt goda
förutsättningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Revisionen konstaterar
att nämnden inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder vad gäller nämndens
resursfördelningssystem och hur nämnden tillser att åskådliggöra och utveckla
rektors pedagogiska ledarskap. Revisionen har identifierat förbättringsområden
som nämnden bör beakta:
Det är viktigt att nämnden säkerställer att det systematiska kvalitetsarbetet
implementeras fullt ut och genomförs i enlighet med den struktur som tagits
fram.
Vi rekommenderar att nämnden skyndsamt utvecklar och beslutar om ett
resursfördelningssystem som överensstämmer med skollagens krav. Beslutet
bör föregås med simuleringar och tester av utfallet för skolorna.
Nämnden bör tillsäkra rektors möjlighet att strategiskt arbeta och utveckla sitt
pedagogiska ledarskap.
Bildningschef Lennart O Werner och kvalitetssamordnare Christel Gross har
sammanställt svar till kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från bildningschef Lennart O Werner och kvalitetssamordnare
Christel Gross.
____
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Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar
att besvara revisionsrapporten enligt bildningschefens och kvalitetssamordnarens förslag.
____
Bildningsnämnden beslutar
att besvara revisionsrapporten enligt bildningschefens och kvalitetssamordnarens förslag.
____
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