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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen på huvudmannanivå av grundskola och förskoleklass för 
Robertsfors kommun. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Robertsfors kommun uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen. 

Styrning och utveckling av utbildningen 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Robertsfors kommun uppfyller 
författningarnas krav inom styrning och utveckling av utbildningen. 

På Skolinspektionens vägnar 

Stefan Persson 
Föredragande 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om grundskolan i Robertsfors kommun 
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Fakta om Robertsfors kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018. 
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
förskoleklass och grundskola 

Robertsfors kommun ligger i östra delen av Västerbottens län mellan Umeå och 
Skellefteå. Kommunen tillhör kommungruppen lågpendlingskommun nära större stad. 
Den 30 juni 2018 hade Robertsfors kommun 6 761 invånare. 

Utbildningsverksamheten i Robertsfors kommun leds under kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse av ett barn- och utbildningsutskott som utses av kommunstyrelsen. På 
tjänstemannasidan finns en kommunchef som leder kommunförvaltningen och under 
kommunchefen finns fyra sektorer varav barn och utbildning är en sektor med en barn-
och utbildningschef. Barn- och utbildningschefen ansvarar för samtliga skolformer 
inklusive musikskolan. 

För förskoleklass och grundskola finns sju skolenheter; Bygdeå skola (F-6), Djäkneboda 
skola (F-3), Jenningsskolan (F-3), Nybyskolan (F-6), Tundalsskolan (4-6), Tundalsskolan 
(7-9) samt Åkullsjöns skola (F-3). Vårterminen 2018 fanns 63 elever i förskoleklass i 
Robertsfors kommun och 644 elever i grundskolan. 

För ledningen av dessa sju skolenheter finns fyra rektorer, två på heltid och två på 
sjuttio procent. Tre av rektorerna har dessutom riktade uppdrag inom olika delar av 
utbildningsverksamheten. 

Andelen lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleutbildning i Robertsfors 
kommun är hög. Läsåret 2017/18 var det 98 procent av lärarna i Robertsfors kommun 
som hade pedagogisk högskoleutbildning att jämföra med 83,5 procent för den samlade 
kommunala grundskoleverksamheten i riket. Samtliga grundskolor i kommunen har en 
andel på över 90 procent och sex av sju skolor ligger över 99 procent. 

Måluppfyllelse 

Resultaten på de nationella proven i matematik och svenska i årskurs 3 läsåret 2016/17 
är i huvudsak likvärdiga med resultaten för riket. På vissa prov har eleverna i 
Robertsfors kommun högre resultat än för riket och på vissa prov har eleverna lägre 
resultat. 

Av betygsresultaten i årskurs 6 läsåret 2016/17 framgår att det är en betydligt lägre 
andel av eleverna i Robertsfors som nått betygssteg A-E i alla ämnen (65,5 procent) än i 
riket (76,4 procent) för kommunal verksamhet eller för fristående verksamhet (83,7 
procent). Variationen är dock tydlig mellan de tre skolor i Robertsfors kommun som 
har elever i årskurs 6. Vid två av skolorna når nästan alla elever betygssteg A-E i alla 
ämnen (Bygdeå skola och Nybyskolan) medan endast hälften av eleverna i årskurs 6 
vid Tundalsskolan når betygssteg A-E i alla ämnen. 

Den genomsnittliga betygspoängen är högre för eleverna i Robertsfors jämfört med 
riket i tre ämnen (idrott och hälsa, biologi och historia) och lika med riksgenomsnittet i 
samhällskunskap. 1 övriga ämnen har eleverna i Robertsfors kommun lägre 
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genomsnittlig betygspoäng. Eleverna i årskurs 6 vid Tundalsskolan har i många ämnen 
betydligt lägre genomsnittlig betygspoäng än eleverna vid Bygdeå skola och 
Nybyskolan. Flickorna i årskurs 6 i Robertsfors kommun har i de flesta ämnen högre 
genomsnittlig betygspoäng än pojkarna. 

Kunskapsresultaten i årskurs 9 är genomgående lägre än riksgenomsnitten både när 
det gäller andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt 
meritvärde. Inte under något av de sex senaste läsåren har resultaten för eleverna i 
Robertsfors kommun nått upp till riksgenomsnitten för de båda variablerna. Läsåret 
2016/17 är en lägre andel av avgångseleverna från årskurs 9 i Robertsfors kommun 
behöriga till olika nationella program i gymnasieskolan. 

Den genomsnittliga betygspoängen i årskurs 9 varierar mycket mellan olika ämnen 
läsåret 2016/17. Lägst genomsnittlig betygspoäng har eleverna i matematik och 
religionskunskap medan eleverna har högst genomsnittlig betygspoäng i bild, slöjd och 
moderna språk. I de flesta ämnen har flickorna högre genomsnittlig betygspoäng än 
pojkarna men i ett antal ämnen har pojkarna högre genomsnittlig betygspoäng. Sett 
över alla ämnen har flickorna i årskurs 9 i Robertsfors kommun klart lägre 
genomsnittligt meritvärde än riksgenomsnittet medan pojkarna i Robertsfors har något 
högre genomsnittligt meritvärde än riksgenomsnittet läsåret 2016/17. 

Resultaten från Skolinspektionens enkäter till grundskolans personal, elever i årskurs 5 
och årskurs 9 samt vårdnadshavare i grundskolan vårterminen 2018 visar att 
bedömningarna av studiero, trygghet och förhindra kränkningar i huvudsak får 
likvärdiga omdömen eller något bättre omdömen i Robertsfors kommun jämfört med 
omdömen för samtliga skolenheter. 
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