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Angående  utbildningen  på Sandbackaskolan

Revisionen  har  under  en tid följt  situationen  på Sandbackaskolan  och  övervägt  att inleda  en

fördjupad  granskning  kopplat  till gymnasieutbiIdningen  (bl.a.  om bedriven  fjärrundervisning  är

förenlig  med  gällande  lagstiftning).  Av  protokoll  från  sammanträde  (22-06-27)  i barn-  och

utbildningsnämnden,  som  fram  till halvårsskiftet  2022  var  huvudman  för

gymnasieverksamheten,  framgår  att utbildningen  på gymnasieskolan  inte  har  genomförts

enligt  bestämmelserna  i skollagen,  föreskrifter  och  de bestämmelser  för  utbildning  som  finns

i andra  författningar.

Revisionen  finner  för  tillfället  ingen  anledning  att inleda  en fördjupad  granskning  då ansvarig

nämnd  själva  funnit  att det  föreligger  brister  och  pekat  ut dessa  åt övertagande  huvudman

(kommunstyrelsen).  Revisionen  kan utifrån  nämndens  protokoll  konstatera  att  det  inte  finns

något  beslut  fattat  från  huvudmannen  om att bedriva  fjärrundervisning,  vilket  är en

förutsättning  enligt  skollagen.  Ytterligare  awikelser  mot  lagstiftning  som  nämnden  själva

konstaterar  är; minsta  antalet  skoldagar  på ett läsår  har  ej uppfyllts  och  skolarbete  har

förlagts  till helgdagar.  Därutöver  har  ett  avtal  mellan  Sandbackaskolan  och  Sorsele  kommun

undertecknats  av ej beh5rig  person.

Sveriges  riksdag  har  genom  beslut  av  gällande  lagar  gjort  bedömningen  att elever  får  bäst

förutsättningar  för  lärande  och  personlig  utvecklig  genom  skolförlagd  utbildning  med  lärare

fysiskt  närvarande.  Det  är huvudmannens  ansvar  att  utbildningen  följer  gällande  lagar  och

regler.  I lagstiftningen  finns  undantag  för  att kunna  bedriva  fjärr-  och  distansundervisning.

Undantag  måste  dock  nyttjas  i enlighet  med  lagen,  vara  för  elevernas  bästa  och

huvudmannen  måste  samtidigt  försäkra  sig om att  varje  elev  får  sin garanterade

undervisningstid.

Revisionen  ser  en riskiatt  dessa  lagöverträdelser  kan  komma  att  påverka  elevernas

förutsättningar  negativt  och  vill  därför  försäkra  oss  om  att  kommunstyrelsen  kommer  att  vidta

åtgärder  för  att  komma  ti1l rätta  med  konstaterade  brister.

Med  anledning  av ovanstående  önskar  revisionen,  till vårt  nästa  sammanträde  den  14

oktober,  få svar  från  kommunstyrelsen  (nuvarande  huvudman)  om vilka  åtgärder  som

kommer  att vidtas  för  att säkerställa  att  utbildningen  följer  gällande  lagar,  regler  och  interna

styrdokument.

*  Vilka  åtgärder  planerar  kommunstyrelsen  att  genomföra  fe5r att  säkerställa  att

utbildningen  på gymnasieskolan  uppfyller  lagkrav  gällande  fjärr-  respektive

distansundervisning?

*  Hur  ska  kommunstyrelsen  säkerställa  att alla  elever  får  sin garanterade

undervisningstid?

@ Kommer  kommunstyrelsen  att  genomföra  någon  översyn  av avtal  mellan

Sandbackaskolan  och  Sorsele  kommun?

På uppdrag  ay  revisorerna  i Arvidsjaurs  kommun
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