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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 fritidshem. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

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

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 

46,,Gutcu-- 
Veronica Bonivart Säfström - 	 Eva Ahlman 
Beslutsfattare 	 Föredragande 

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

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

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. 

Robertsfors kommun har 3 kommunala fritidshem med sammantaget ca 260 elever 
inskrivna. Kommunen har i jämförelse med närliggande kommuner en hög 
personaltäthet i fritidshemmen. 

Måluppfyllelse 

Någon nationell statistik över måluppfyllelsen i fritidshemmen finns inte. Kommunen 
har i sin dokumentation över det systematiska kvalitetsarbetet redovisat hur 
fritidshemsverksamheten bidragit till elevernas utveckling och lärande i form av 
måluppfyllelse i relation till de nationella målen för utbildningen. 
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