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Systematiskt kvalitetsarbete inom vård- & omsorgsprogrammet

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund har
vi granskat gymnasiets kvalitetsarbete. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om gymnasienämnden har säkerställt ett ändamålsenligt
systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmanna- och enhetsnivå.
Granskningen har varit avgränsad till vård- och omsorgsprogrammet med
särskilt fokus på Bokenskolan i Jokkmokk. I granskningen har vi biträtts av
sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att gymnasienämnden inte har
säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på både
huvudmanna- och enhetsnivå. Vi baserar bedömningen på följande:

 Vår bedömning är att det inte finns ett fullt fungerande systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmanna- och enhetsnivå.

 Vi uppmärksammar att nämnden och förvaltningen påbörjat att
utforma en struktur och grund för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas
inom förbundets gymnasieverksamhet. Denna struktur har även i viss
utsträckning börjat tillämpas på huvudmanna- och enhetsnivå (t.ex.
upprättande av utvecklingsplaner). Vi bedömer dock att det
fortfarande finns främst följande brister/utvecklingsområden:

 Analys av orsaker till de resultat som uppmäts.

 Konkreta åtgärdsförslag med anledning av de resultat som
uppmäts.

 Medverkan av lärare, elever (och vårdnadshavare) i skolenhetens
kvalitetsarbete.

 Vi bedömer att kvalitetsarbetet redovisas regelbundet till
gymnasienämnden men att formerna för redovisningen till nämnden
samt redovisningens innehåll bör utvecklas.

 Bedömningen baseras på att nämnden kan styrka att den
kontinuerligt tar del av verksamhetens resultat samt även tagit del
av skolenheternas och den övergripande utvecklingsplanen.
Nämnden bör kontinuerligt delges en samlad redovisning av
verksamheternas resultat inklusive orsaksanalys och konkreta
åtgärdsförslag.
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 Vi bedömer att det inte vidtas åtgärder i tillräcklig omfattning för att
utveckla verksamheten med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet.

 Bedömningen baseras på att dokumentation av vidtagna och
planerade åtgärder saknas samt på elevernas egna upplevelser. Vi
noterar dock att förvaltning och rektor inom ramen för
kvalitetsarbetet vidtagit ett antal åtgärder i syfte att utveckla
verksamheten mot bakgrund av de synpunkter som lämnats av
elever och föräldrar.

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi följande:

 Att kvalitetsarbetet utvecklas främst avseende

 a) dokumentation av orsaksanalys och konkreta
åtgärdsförslag

 b) lärares, elever och vårdnadshavares delaktighet.

 Att skolledningens information och kommunikation med elever
och vårdnadshavare utvecklas och tydliggörs.

För Lapplands kommunalförbunds revisorer

Sören Engelmark, revisor och sammankallande Lennart Albinsson, revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Systematiskt kvalitetsarbete i gymnasiets vård- &
omsorgsprogram”, PwC september 2014


