Västerås stads revisorer

SENASTE NYTT Nr 63-2018
Granskning av övergång från förskola till grundskola
samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan
Granskningens inriktning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna granskat om förskolenämnden och
grundskolenämnden har säkerställt ändamålsenliga processer för övergången från förskola till
grundskola samt från årskurs 6 till årskurs 7.
I Västerås finns cirka 8 300 förskolebarn födda
åren 2011-2017 och 206 förskolor. Cirka 17 500
elever går i förskoleklass till år 9 i någon av de
59 grundskolorna, 1750-1800 per årskurs.
Enligt Skolinspektionen är en fungerande övergång en betydelsefull faktor för en god skolgång.
När ett barn eller en elev byter skola eller skolform
finns risk för att viktig information går förlorad.

Iakttagelser och slutsatser
Den sammanvägda bedömningen är att förskolenämnden och grundskolenämnden till övervägande del säkerställt ändamålsenliga processer för
övergången från förskola till grundskola. Vad gäller
övergången från årskurs 6 till årskurs 7 bedöms
grundskolenämnden i begränsad utsträckning
säkerställt ändamålsenliga processer.
Bedömningen grundas på att nämnderna har
dokumenterade processer för goda övergångar.
Följsamheten bedöms som övervägande god vad
gäller övergång från förskola till grundskola.
Mot bakgrund av att intervjuade rektorer inte
kände till den kommunövergripande rutinen samt
att förfarandet varierade bedöms följsamheten till
processen för övergången från årskurs 6 till 7 inte
lika god. Under 2018 har angivna tidsramar inte
följts. Förseningen bedöms utgöra en risk för förskolornas och skolornas möjligheter att planera
och genomföra goda överlämningar.
Vi bedömer att rutiner och medföljande informationsunderlag i stor utsträckning innehar förutsättningar för att säkerställa goda övergångar för
barn i behov av särskilt stöd. För barn utan behov
av särskilt stöd används inga generella överlämningsblanketter och de kommunövergripande
rutinerna ställer inte krav på dokumentation av
dessa överlämningar. Vi noterar dock att utvecklingsarbete pågår både vad gäller revidering
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av rutiner och nyttjande av läroplattform som
bedöms underlätta informationsöverföring.
Samverkan mellan förskolenämnden och
grundskolenämnden bedöms tillräcklig för att
säkerställa en god överlämning/mottagning av
eleverna. Mängden inblandade aktörer, såväl
fristående som kommunala, innebär en utmaning
när det gäller att bedriva en tillräcklig samverkan.
Det är av vikt att en fungerande samverkan
kommer till stånd med fristående förskolor och
skolor för att säkerställa goda övergångar för alla
barn och elever i Västerås stad.
Nämnderna följer inte upp rutiner eller säkerställer att alla delar av rutinen fungerar.
Förutom tillsyns- och insynsrapporter gällande
förskolor informeras nämnderna inte om hur
övergångar fungerar eller om avvikelser sker.

Rekommendationer
Utifrån vad som framkommit i granskningen
rekommenderas grundskolenämnden att:


Säkerställa att rutiner för överlämning
implementeras i hela organisationen.
 Följa upp att rutiner för överlämning
tillämpas och fungerar tillfredsställande.
 Säkerställa att återkoppling sker från
mottagande skola till överlämnande förskola/
skola, för att möjliggöra lärande och utveckling
 Utveckla samverkan med fristående
förskolor/skolor för att säkerställa en god
övergång för alla barn/elever i Västerås stad.
Förskolenämnden rekommenderas att:


Följa upp att rutiner för överlämning
tillämpas och fungerar tillfredsställande.
 Säkerställa att återkoppling sker från
mottagande skola till överlämnande förskola/
skola, för att möjliggöra lärande och utveckling
 Utveckla samverkan med fristående
förskolor/skolor för att säkerställa en god
övergång för alla barn/elever i Västerås stad.
Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens hemsida
www.vasteras.se.
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