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Till vårdnadshavare

Skolinspektionen har granskat ditt barns skola. Vi har tittat på och bedömt
Ringsbergsskolans verksamhet för att se om den uppfyller de krav som ställs
i lagar och regler för skolan.
Ringbergskolans aktiva värdegrundsarbete bidrar till en god miljö för
lärande. Så vitt Skolinspektionen uppfattat det utifrån rektors beskrivning så
utgår undervisningen på ett mycket tydligt sätt från läroplanens och kursplanernas kunskapskrav och att dessa också kommuniceras med eleverna
och föräldrarna. Detta ger, enligt rektor, eleverna goda möjligheter till
delaktighet och ansvar för sin utbildning. Ett mål för skolan är samverkan
mellan ämnen, vilket ska ge eleverna förutsättningar att uppfatta
sammanhang och helheter.
Enligt den insända dokumentationen och intervjun med rektor har skolan
också funnit goda rutiner för att bedöma och följa elevernas kunskapsutveckling i samtliga ämnen genom. Måluppfyllelsen 2011 är hög i årskurs 5
och 9 och pendlar mellan 95 och 100 procent i samtliga ämnen. De lägre
resultaten i svenska i årskurs 3, där endast 70 procent når målen, är föremål
för åtgärder.
Skolan leds av en erfaren rektor som varit med och byggt upp skolan sedan
2000. Personalen arbetar nära elever under hela skoldagen, vilket medför att
eleverna alltid kan få stöd i sitt lärande och alltid har någon att vända sig till
när man vill utveckla tankar och idéer.
Det har i inspektionen inte framkommit annat än att skolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.

Ta gärna kontakt med rektor och lärare för att diskutera granskningen och
resultatet.
Vill du läsa hela tillsynsrapporten hittar du den på
www.skolinspektionen.se.

De bedömningsområden som Skolinspektionen granskar följande:


Elevernas utveckling mot målen
Här granskar vi hur rektor och lärare arbetar med elevers lärande samt
för att skapa en trygg miljö på skolan.
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Ledning och utveckling av utbildningen
Här granskar vi hur rektor leder skolan och hur rektor och lärare arbetar
för att utveckla kvaliteten i skolans verksamhet.



Enskild elevs rätt – Tillgång till utbildning
Här granskar vi att alla elever får den undervisning och det stöd de har
rätt till.

Skolans resultat, såväl när det gäller elevernas kunskaper som värdegrundsarbetet, utgör viktiga underlag i bedömningen av ovanstående områden.
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

Tommy Månsson
Undervisningsråd

