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Uppföljning av tillsyn i Hagaskolan 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Dals-Eds kommun under våren 2015 
och fattade beslut för Hagaskolan den 21 april 2015. 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i detta 
beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som 
huvudmannen inkom med den 12 augusti 2015. Skolinspektionen har därefter 
begärt kompletterande uppgifter vilka huvudmannen inkom med den 12 
november 2015. Skolinspektionen har även gjort ett uppföljningsbesök som 
genomfördes den 14 januari 2016 samt begärt kompletterande information från 
Hagaskolan. Rektorn inom med en sådan kompletting den 5 februari 2016. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Typ av  
ingripande 

1. Undervisning och lärande 

Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll. 

Brist avhjälpt ' 

2. Extra anpassningar och särskilt stöd 

utredningen att en elev är i behov av särskilt 
stöd ges eleven sådant stöd på det sätt och i den 
omfattning som behövs, för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås. 

ligVisar ,  rist avhjälpt 

När det gäller särskilt stöd följs insatta åtgärder upp 
och utvärderas. 

Brist avhjälpt 

4. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande 
behandling  I 

Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av elever. 

Brist avhjälpt 
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5. Förutsättningar för lärande och trygghet 

Lärarna vid skolenheten har legitimation och är 
behöriga för den undervisning de bedriver, om de 
inte omfattas av något av undantagen från dessa 
krav. 

Brist avhjälpt 

Det bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för 
att skapa en miljö som bygger på respekt och 
delaktighet. 

Brist avhjälpt 

Elevhälsan används främst förebyggande och 
hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. 

Brist avhjälpt 

Skolinspektionens beslut 
Skolinspektionen bedömer att Dals-Eds kommun vidtagit sådana åtgärder att 
de påtalade bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolinspektionen avslutar 
härmed tillsynen av Hagaskolan. 

På Skolinspektionens vägnar 

.9.en,ukkwut„ 
Hans Larson 
Beslutsfattare 

Daniel Talje 
Föredragande 
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