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Till vårdnadshavare 

Skolinspektionen har granskat ditt barns skola den 22 april 2013. Vi har tittat 

på och bedömt Mälarhöjdens skolas verksamhet för att se om den uppfyller 

de krav som ställs i lagar och regler för skolan. 

Tillsynen visar att kunskapsresultaten i Mälarhöjdens skola är goda och 

stabila över tid. Av tillsynen framgår inget annat än att eleverna erbjuds en 

god miljö vid skolan och fritidshemmet som präglas av trygghet och 

studiero. Utredningen visar dock att ordningsreglerna på Mälarhöjdens 

skola inte har utarbetats under medverkan av eleverna. 

Vidare framgår av tillsynen att skolan har rutiner för att identifiera elever i 

behov av särskilt stöd. Av tillsynen framgår även att skolan och 

fritidshemmet bedriver ett aktivt arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever och har dokumenterade och etablerade 

rutiner för hur eventuell kränkning ska hanteras. 

Av tillsynen framgår att skolan bedriver ett aktivt kvalitetsarbete som 

dokumenteras och att skolan omsätter resultaten av det systematiska 

kvalitetsarbetet i åtgärder för att uppfylla de nationella målen. 

Vad gäller verksamheten i fritidshemmet framgår av tillsynen inget annat än 

att den stimulerar elevernas utveckling och lärande och kompletterar skolan 

såväl tids- som innehållsmässigt. 

Ta gärna kontakt med rektor och lärare för att diskutera granskningen och 

resultatet. De kan berätta om hur de ska åtgärda bristerna. 

Vill du läsa hela tillsynsrapporten hittar du den på 

www.skolinspektionen.se 

 

De bedömningsområden som Skolinspektionen granskar är följande: 

 Elevernas utveckling mot målen 

Här granskar vi hur rektor och lärare arbetar med elevers lärande samt för 

att skapa en trygg miljö på skolan. 

 Ledning och utveckling av utbildningen 

Här granskar vi hur rektor leder skolan och hur rektor och lärare arbetar för 

att utveckla kvaliteten i skolans verksamhet. 

 Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning 

http://www.skolinspektionen.se/
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Här granskar vi att alla elever får den undervisning och det stöd de har rätt 

till. 

Skolans resultat, såväl när det gäller elevernas kunskaper som 

värdegrundsarbetet, utgör viktiga underlag i bedömningen av ovanstående 

områden. 

Skolinspektionens uppdrag syftar till att bidra till alla barns och elevers lika 

rätt till en god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla 

ämnen. Läs mer om oss på www.skolinspektionen.se. 

 

Med vänlig hälsning 

Johan Pellberg 

Utredare 

http://www.skolinspektionen.se/

