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Till vårdnadshavare 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Friskolan Lust & Lära för att granska att 

skolan följer de lagar och regler och den läroplan som finns för verksamheten. Inför 

tillsynen har alla vårdnadshavare till elever i skolan, elever i utvalda årskurser och 

skolans lärare fått besvara en enkät. Därefter har Skolinspektionen granskat skolans 

resultat och annan information om skolan. Två inspektörer besökte skolan den 16 och 

17 september 2014 och intervjuade då elever, lärare och rektorn. 

De områden som Skolinspektionen granskar är: 

 Elevernas utveckling mot målen 

Här granskar vi att rektorn och lärare arbetar för att skapa en trygg miljö i skolan. 

Vidare granskas att lärarna ger alla elever den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling. 

 Ledning och utveckling av utbildningen 

Här granskar vi att rektorn ser till att skolans arbete planeras, följs upp och utvecklas 

i enlighet med de nationella målen.  

 Enskild elevs rätt 

Här granskar vi att alla elever har lika tillgång till den utbildning och de 

valmöjligheter de har rätt till. Vidare granskas att skolan har kontroll på elevers 

närvaro och att eleverna har tillgång till elevhälsa. 

Skolinspektionens tillsyn visar att Friskolan Lust & Lära i flera avseenden uppfyller 

de krav som ställs i författningarna och att eleverna ges förutsättningar att nå målen 

för utbildningen. Statistiken visar att elever på Friskolan Lust & Lära når goda 

resultat och de flesta elever uppger att de upplever skolan som trygg och att det 

råder god stämning både mellan elever och mellan elever och vuxna. 

Av tillsynen framkommer dock att skolan behöver förbättra sitt systematiska 

kvalitetsarbete för att kunna utveckla verksamheten. Till exempel behöver rektorn 

tillsammans med lärarna analysera resultat på skolövergripande nivå och vad som 

påverkar och orsakar måluppfyllelsen. Elevhälsan behöver ges förutsättningar att 

uppfylla funktionen att vara förebyggande och hälsofrämjande. Likaså måste rektorn 

skapa rutiner på skolan för hur samråd med elevhälsan ska ske vid utredningen av 

om en elev behöver särskilt stöd. 

Vidare framgår av tillsynen att eleverna saknar tillgång till ett skolbibliotek som 

användas i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 

lärande. Skolans skolbibliotek har ett alltför begränsat innehåll för att kunna bidra till 

elevernas måluppfyllelse och trots att det finns ett kommunalt bibliotek i närheten så 

finns det inget organiserat samarbete med stadsbiblioteket som skulle kunna 

innebära att de krav som ställs på ett skolbibliotek kan anses vara uppfyllt. 
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Tillsynen visar även att det förekommer avgifter i samband med friluftsdag som inte 

är förenliga med skollagens krav på avgiftsfri utbildning. 

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.  

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, 

 

Kristine Brosjö 

utredare 
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