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Svar på revisionsrapporten - Granskning av måluppfyllelse i 
skolan 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY granskat hur grundskole- och 
gymnasienämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att alla elever i 
grundskolan ska nå kunskapsmålen i alla årskurser. 
 
Utifrån vad som framkommit i granskningen rekommenderas att grundskole- och 
gymnasienämnden: 
 

1. Utvecklar och tydliggör sina former för uppföljning av elevernas 
kunskapsutveckling i lägre årskurser 

Svar: 
Alla skolor kartlägger, dokumenterar och följer upp elevernas 
kunskapsutveckling i alla ämnen och det sker från årskurs 1 till och med 
årskurs 9 i syfte att tidigt upptäcka och göra anpassningar och insatser för 
eleverna samtidigt som det utgör en kunskapsuppföljning för alla elever. 
Dessutom används Skolverkets bedömnings stöd i svenska och matematik. 
Bedömningsstödet är obligatoriskt för elever i årskurs 1 men i stadens 
skolor används det också för elever i årskurs 2 och 3.  
 
Skolorna redovisar i skolans studieresultatsrapport uppföljningen för årskurs 
1-5 i form av hur många elever riskerar att inte nå kunskapskraven, övriga 
elever redovisas betygsutvecklingen. Även resultat på nationella prov i 
årskurs 3 redovisas och följs upp i samtliga skolors studieresultatsrapporter 
och dessa rapporteras till nämnden efter läsårets slut. Skolorna rapporterar 
även där vilka insatser och förbättringar skolan gör utifrån de resultat som 
rapporteras. Skulle det finnas kommunövergripande behov så 
uppmärksammas det i förvaltningens övergripande rapport. 
 

2. Följer upp sin strategi för informations och kommunikations teknologi som 
verktyg för ökad måluppfyllelse samt fortsätter arbetet med handlingsplan 
för skolutveckling med digitala verktyg. 

Svar: 
Grundskole- och gymnasienämnden antog den 24 november en 
handlingsplan för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg, Dnr 
0876/2016, och den skolutveckling som avses i handlingsplanen, följs upp 
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och utvärderas inom ramen för stadens och skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. 
 

3. Överväger att införa ett gemensamt mål för hur elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Svar:  
Varje elev som har behov av särskilt stöd för sin kunskapsutveckling ska få 
det, oavsett om behovet är på grund av att eleven har svårigheter att nå 
målen eller om eleven har behov av särskild stimulans för att nå vidare mål. 
Mot den bakgrunden har varje skola i uppdrag att individuellt planera för 
var och en av dessa elever, samt säkerställa arbetssättet genom att 
kompetensutveckla lärare inom området. 
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