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Uppföljning av tillsyn i Rosenlundskolan
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor ab
(556035-4309) under hösten 2019. Skolinspektionen fattade den 22 januari 2020
beslut efter tillsyn för Rosenlundskolan. Skolinspektionen har nu gjort en
uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på
en redovisning av vidtagna åtgärder som Pysslingen förskolor och skolor ab
inkom med den 24 april 2020.

Sammanfattning av avhjälpta brister
Arbetsområde

Typ av
ingripande

5. Grundläggande förutsättningar för skolenheten
Elevhälsan arbetar främst förebyggande och
hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot
utbildningens mål.

Brist avhjälpt

Skolinspektionens avslutar tillsynen avseende de brister som har avhjälpts.

Skolinspektionens beslut
Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att
huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Avhjälpt brist i verksamheten
Grundläggande förutsättningar för skolenheten
Bedömning av brist
Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Pysslingen förskolor och
skolor ab inte uppfyllde författningskraven avseende att:


Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer
elevernas utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 § skollagen; Lgr
11, 2.8 Rektorns ansvar)

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att Pysslingen
förskolor och skolor ab avhjälpt denna brist.
Motivering
Skolinspektionen konstaterade i beslut den 22 januari 2020 att det fanns brister i
elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete på Rosenlundskolan.
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Mot bakgrund av den redovisning av vidtagna åtgärder som huvudmannen
inkom med den 24 april 2020 bedömer Skolinspektionen att de påtalade
bristerna är åtgärdade. Huvudmannen redogör för en rad insatser som numera
genomförs i elevhälsans regi och som syftar till att verka förebyggande och
hälsofrämjande för eleverna. Till dessa hör att elevhälsan håller föreläsningar
för övrig personal inom ämnen såsom lärmiljöer och lärande, elevers olika
behov och anpassningar, samt projektet ”pausgymnastik” som syftar till att
främja elevernas fysiska hälsa och prestationsförmåga. Vidare utför
skolsköterskan hälsobesök, selektiva hälsofrämjande insatser samt
undervisning enskilt och i grupp inom en rad hälsorelaterade ämnen.
Därutöver fortsätter skolan med sitt värdegrundsarbete GRETA – Glädje,
Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar, som enligt huvudmannen till stor del
innefattar förebyggande arbete. Elevhälsan har enligt uppgift för avsikt att
integrera elevhälsoplanen i skolans systematiska kvalitetsarbete, vilket innebär
att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet framöver kommer
att utvärderas kvartalsvis.
Vidare framgår det av inkomna uppgifter att huvudmannen under vårterminen
2020 har rekryterat en kurator som tjänstgör på skolan en dag varannan vecka.
Kuratorn samverkar med lärare i värdegrundsarbetet och närvarar på raster för
att kartlägga beteendemönster och förebygga konflikter. Vidare ingår kuratorn
i skolans elevhälsoteam och bidrar där med kompetens inom bland annat
psykosociala faktorer till det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. I
elevhälsoteamet ingår likaså skolpsykologen som enligt huvudmannen har
bidragit till skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete redan innan
Skolinspektionens tillsynsbesök, men vars roll och arbetsrutiner nu har
tydliggjorts utifrån identifierat behov. Skolpsykologen finns på skolan en dag
varannan vecka och ägnar även sin tid åt klassrumsobservationer samt
coachande samtal med lärare med fokus på deras roller och beteenden.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms
som avhjälpta.
På Skolinspektionens vägnar
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