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Granskning av måluppfyllelsen inom grundskolan
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat hur
utbildningsnämnden arbetar för att samtliga elever ska klara målen i alla ämnen.
I granskningen framkommer att det sker ett aktivt arbete med att försöka förbättra elevernas
måluppfyllelse och att utvecklingsinitiativ tas av förvaltningen utifrån resultat av analyser. I
rapporten görs tre iakttagelser som vi vill lyfta fram. Det framhålls att styrkedjan mellan nämnden,
förvaltningsledningen och enheterna inte alltid är samordnad och det föreligger en risk att delar av
utvecklingsinitiativen inte går vidare ut i verksamheten, utan stannar på sin hierarkiska nivå. Detta
sagt mot bakgrund av att nämndens styrning behöver ta sin utgångspunkt i den faktiska
klassrumssituationen.
I en tidigare revisionsrapport från 2017 gjordes bedömningen att det var viktigt för skolorna att ha
höga förväntningar på samtliga elever. I årets rapport görs motsvarande bedömning. Rapporten
framför att en kombination av hård betygssättning och i vissa fall låga förväntningar kan vara en
orsak till att kommunens resultat återkommande ligger under vad som kan förväntas utifrån
socioekonomiska utgångspunkter.
Slutligen identifierar granskningen en risk i att nuvarande resursfördelningsmodell inte tar hänsyn
till socioekonomiska faktorer, vilket kan leda till att fristående verksamheter får en tilldelning som
överkompenserar i förhållande till de socioekonomiska förutsättningarna.
Revisorerna vill särskilt ha svar på:
- Vilka åtgärder avser nämnden vidta för att förbättra kommunikation/styrkedja från nämnd
till skolenhet?
- Hur avser nämnden agera för att i vissa fall bryta en kombination av hård betygssättning
och låga förväntningar?
- Hur vill nämnden styra resurstilldelningen med utgångspunkt i att fördela resurser efter
barns och elevers olika förutsättningar och behov?
Vi överlämnar härmed granskningen och önskar svar på rapportens rekommendationer samt vilka
åtgärder ni planerar att vidta senast den 13:e november 2020.
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