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§ 21 EY och Kommunrevisionens granskning av säkerställandet
av lärarnas kompetensutveckling och förmåga att klara av sitt
uppdrag

Dnr 2015 BUN0032

Sammanfattning
På uppdrag av Hylte konununs revisorer har Ernst och Young granskat säkerställandet av
läramas kompetensutveckling och förmåga att klara av sitt uppdrag. EY har lämnat en
revisionsrapport till Hylte kommuns revisorer som bar beslutat att antaga rapporten såsom
sin egen. Revisorerna har också lämnat ett brev till barn- och ungdornsnämnden där de ty-fter
fram några av de mer väsentliga synpunkterna som framkommit i granskningen. Se nedan.
Barn- och ungdomskontoret har sedan rapporten inkommit påbörjat arbetet med de
synpunkter som framkommit i ärendet.

Följande arbete är påbörjat:
- Plan för det systematiska kvalitetsarbelet är framtagen och presenterad för
ledningsgruppen.

Rutiner och systematik för det övriga arbetet är påbörjat. Under varterminen 2015 kommer
arbetet
att slutföras.
- En kartläggning över lärarnas legitimation och behörighet i Hylte kommun är påbörjad och
beräknas vara avslutad vårterminen 2015.

En översyn av elevhälsoarbetet och hur resurserna är fördelade är påbärjad. Målsättningen
är att det ska tineas specialpedagoger pävarje skolenhet allt efter barnens behov.

En uppdragsbeskrivnine för förstelärarna är upprättad. Denna punkt blir förmodligen
föremål för revidering.
- Arbetet med att skapa bättre forutsättningar för kollegialt lärande är påbörjat.

Svårigheten med att rekrytera personal kvarstår. Under januari månad påbörjas arbetet med
att arbeta fram en personalförsörjningsplan. Arbetet kommer att genomiaira i samarbete
med personalavdelningen.

Besiutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och ungdomsnänmdens arbetsurskolt §10
TjänstesksivelseMartin Boberg 2015-01-19
Revisionsrapport EY
Brev från revisorerna till barn- och ungdomsnämnden, 2014-12-10

Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att överlämna
svaret från barn- och unedomskontoret till Hylrekonununs revisorer.

Beslutet skickas till:
Kornmunrevisionen

S.gratur justerare
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Till:
Barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10

För kännedom:
Konununfullmäkrige

Granskning av säkerstelandet av lärarnas kompetensutveckling och lönnåga att klara
av sitt uppdrag

På vårt uppdrag har EY granskat sakerställandet av liirarnaskompetensutveckling och
förmåga att klara av sitt uppdrag.

Nedan följer några av de mer väsentliga syrmunkter som har framkommit i granskningen:

Till barn- och ungdomsnämnden har det inte redovisats någon samlad dokumentation
av det systematiska kvalitetsarbetet Enligt vår bedönming saknar barn- och
ungdomsnämnden därmed en samlad bild av mkuppfyllelse och kvalitetsarbete utifrån
vilken välgrundade beslut orn prioriteringar, resursfördelning och utvecldingsinsatser
kan fattas.

Barn- och ungdomsnämnden har inte säkerställt att komnnmen lever upp till de krav
på legitirnation och behörighet som träder i kraft den 1juli 2015.
Möjligheterna till stlid och handledning ärbegränsade, särskilt vid de skolor där
specialpedagog saknas.Förstelärarna saknar en tydlig uppdragsbeskrivning och
kommer därför att ha olika förutsättningar och uppdrag vid olika sko1or.
Att skapa en fortbildningskultur med ökat kollegialt lämnde beskrivs som ett
övergripande mål i skolutvecklingsarbetet Av granskningen framgår att det inte
upplevs fmnas tillräcklig tid för att besöka varandras klassrum, klassrumsbesök av
rektor och pedagogisk reflektion. Vår bedömning är att det därmed kommer att bli
svårt att uppnå det övergripande målet om ökm kollegialt lärande.
Av granskningen framgår att det år svårt att rekrytera och behålla specialpedagoger.
Det är inte tillräckligt många behöriga lärare som söker utarmonserade tjånster.

Revisionen har vid sammanträde beslutat antaga foreliggande revisionsrapport såsom sin
egen. Rapporten översänds härmed.

Kommunrevisionen önskar ett skriftligt svar på de synpunkter som lämnas i revisions-
rapporten senast 2015-02-20

För Hylte kornmuns revisorer

Ove Gus vsson Erik Karlsson
Ordforande Vice ordförande


































