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Uppföljning av tillsyn i Vibyskolan 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 
(769603-4201) under hösten 2016. Skolinspektionen fattade den 30 november 
2016 beslut efter tillsyn för Vibyskolan. Skolinspektionen har nu gjort en 
uppföljning av de brister som framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på 
en redovisning av vidtagna åtgärder som Vibyskolan ekonomisk förening 
inkom med den 31 mars och 2 juli 2017. 

Sammanfattning av avhjälpta brister 

Arbetsområde Typ av 
ingripande 

4. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ser till att grundskolan har tillgång 
till personal med sådan kompetens, så att elevernas 
behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. 

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 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att 
utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår att huvudmannen ser till att 
de förutsättningar för att bedriva en utbildning av hög kvalitet (i form av till exempel en stabil 
elevprognos och budget) som denne hade vid godkännandet som huvudman fortfarande gäller. I 
arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att de 
rektorer som är anställda att leda verksamheten har den behörighet och kompetens 
skolförfattningarna kräver. I arbetet ingår också att förse skolenheterna med nödvändiga 
materiella och personalmässiga resurser, så att målen för utbildningen kan nås. Dessa resurser 
måste också organiseras på ett ändamålsenligt sätt, så att skolenheterna kan använda dem för det 
syfte de är avsedda för. Den enskilda huvudmannen har också ett fungerande system för att ta 
emot anmälningar om kränkande behandling av elever. ide fallen utreds kränkningarna och 
åtgärdas vid behov. 
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Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterade i tidigare beslut att Vibyskolan ekonomisk 
förening inte uppfyllde författningskraven avseende att: 

• Huvudmannen ser till att grundskolan har tillgång till personal med 
sådan kompetens, så att elevernas behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. (2 kap. 29 § 
skollagen; Lgr 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns 
ansvar) 

Det har vid uppföljningen av tillsynen inte framkommit annat än att 
Vibyskolan ekonomisk förening avhjälpt denna brist. 

Motivering 

I beslut den 30 november 2016 (dnr 44-2016:5127) konstaterade 
Skolinspektionen att det fanns brister i förutsättningarna för utbildningen när 
det gäller elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning på Vibyskolan 
belägen i Sollentuna kommun. Tillsynen visade att det fanns tillgänglig 
personal för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning i 
årskurs 8 och 9. Däremot fanns det ingen som ansvarade för att tillgodose 
elevernas behov av studie- och yrkesvägledning i årskurserna 1-7. Vibyskolan 
Ekonomisk Förening förelades i beslutet att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristerna. 

Av huvudmannens redovisning över vidtagna åtgärder framgår att en plan för 
studie- och yrkesvägledningen för alla årskurser har färdigställts. Planen 
beskriver aktiviteter för varje årskurs samt vem som är ansvarig för respektive 
moment. 
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Skolinspektionens bedömning är att det utifrån huvudmannens redovisade 
åtgärder inte framkommer annat än att de påtalade bristerna i arbetet när det 
gäller elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning är åtgärdade. 

Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedöms 
som avhjälpta. 

På Skolinspektionens vägnar 

Lars-Henrik Bergström 
Föredragande 
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