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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 för Robertsfors kommuns gymnasieskola. 

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 

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

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om gymnasieskolan i Robertsfors kommun 
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Fakta om Robertsfors kommuns gymnasieskola 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Robertsfors kommun under hösten 2018. 
Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
skolformen gymnasieskola 

Robertsfors kommun ligger i östra delen av Västerbottens län mellan Umeå och 
Skellefteå. Kommunen tillhör kommungruppen lågpendlingskommun nära större stad. 
Kommunen har den 30 juni 2018 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. 

Utbildning inom gymnasieskolan erbjuds huvudsakligen genom samverkansavtal med 
närliggande kommuner. Den verksamhet som bedrivs inom gymnasieskolan i 
Robertsfors kommun är begränsad till introduktionsprogram i form av 
språkintroduktion och individuellt alternativ. Utbildningen bedrivs i de lokaler som 
ligger centralt i samhället och i nära anslutning till kommunens F-9 skola, 
Tundalsskolan. 

I dagsläget finns cirka 20 elever inskrivna på introduktionsprogram, de flesta på 
språkintroduktion och ett fåtal på individuellt alternativ. Verksamheten leds av en 
rektor som också har ansvar för kommunens vuxenutbildning. 

Måluppfyllelse 

I Skolverkets statistik framgår inga uppgifter om resultat för introduktionsprogrammen 
i Robertsfors kommun. Av kommunens dokumentation framgår för läsåret 2016/17 
betygsresultat i de ämnen som eleverna har studerat samt en utvärdering och analys av 
måluppfyllelse med utgångspunkt i de nationella målen. 
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