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Skolinspektionens beslut
Avstående från ingripande
Huvudmannen har beslutat att avveckla verksamheten efter vårterminens slut (med
sista verksamhetsdag den 11 juni 2020) och har den 14 april 2020 inkommit med en
begäran till Skolinspektionen att godkännandet för Bellevueskolan inte längre ska gälla.
Skolinspektionen har därför fattat beslut om att återkalla godkännandet (se separat
beslut). Med anledning av detta bedömer Skolinspektionen att det i förevarande beslut
föreligger särskilda skäl mot ett ingripande. Skolinspektionen väljer därför att avstå
från ingripande i enlighet med 26 kap. 12 § 3p. skollagen.
Skolinspektionen avslutar tillsynen av Bellevueskolan och huvudmannens
ansvarstagande för verksamheten vid skolenheten.

Konstaterade brister i verksamheten
Undervisning och lärande
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Undervisningen är strukturerad och utgår från och omfattar målen i läroplanen
och respektive kursplan. (5 kap. 2 § skolförordningen; Lgr 11, 1 Skolans
värdegrund och uppdrag, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 5 Kursplaner)

Extra anpassningar och särskilt stöd
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Elever som är i behov av särskilt stöd ges stöd på det sätt och i den omfattning
som utredningen har visat att de behöver. (3 kap. 7-12 §§ skollagen; Lgr 11,2.8
Rektorns ansvar)

Bedömning och betygssättning
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens
utveckling. (3 kap. 3 §, 9 kap. 11 § och 10 kap. 12 § skollagen; Lgr 11, 2.4 Skola
och hem, 2.7 Bedömning och betyg)

•

Betyg beslutas om i enlighet med författningarnas krav. (3 kap. 14 och 16 §§
skollagen; 10 kap. 15, 17-20 §§ skollagen; 6 kap. 5 och 7 g skolförordningen)
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Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av
trygghet och studiero. (5 kap. 3 § skollagen; Lgr 11,2.3 Elevernas ansvar och
inflytande, 2.8 Rektorns ansvar)

•

Grundläggande förutsättningar för skolenheten

Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Den totala undervisningstiden för varje elev ska vara minst 6890 timmar. (10 kap.
5 § skollagen)

•

Skolan ska säkerställa att eleverna deltar i utbildningen, informera elevens
vårdnadshavare samma dag vid ogiltig frånvaro, samt skyndsamt utreda
frånvaron vid upprepad eller längre frånvaro. (7 kap. 17 och 19 a g skollagen)

•

Lärarna vid skolenheten har legitimation och är behöriga för den undervisning
de bedriver, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. (2 kap.
13 och 17-18 §§ skollagen; 33 § införandelagen)

•

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer
elevernas utveckling mot utbildningens mål. (2 kap. 25 § skollagen; Lgr 11,2.8
Rektorns ansvar)

•

Skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.
(2 kap. 36 § skollagen; Lgr 11, 2.2 Kunskaper, 2.8 Rektorns ansvar)

Förutsättningar för utbildningen

Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa
för eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot
målen. (2 kap. 25 § skollagen)

•

Huvudmannen ser till att grundskolan har tillgång till personal med sådan
kompetens, så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. (2 kap. 29 § skollagen)

•

Huvudmannen överlämnar elevernas slutbetyg till den kommun där skolan är
belägen. (29 kap. 18 § skollagen)
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Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen i förhållande till de
nationella målen, och dokumenterar denna uppföljning. (1 kap. 9 §, 4 kap. 3 och
5-6 §§ skollagen)

•

Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar
huvudmannen om nödvändiga utvecklingsåtgärder för att säkerställa en
likvärdig utbildning, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (1 kap. 9 §, 4
kap. 3 och 6 §§ skollagen)

Ägar- och ledningsprövning samt ekonomiska förutsättningar
Skolinspektionen konstaterar att Bellevueskolan Aktiebolag inte uppfyller
författningskraven avseende att:
•

Huvudmannen har ekonomiska förutsättningar för att bedriva skolverksamhet
enligt författningarnas krav. (2 kap. 5 § skollagen)

Sammanfattande bedömning
Under vårterminen 2017 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Bellevueskolan (se
dnr 2016:9429). Tillsynen visade ett stort antal brister i skolans verksamhet. Under
vårterminen 2020 har Skolinspektionen på nytt genomfört en tillsyn av skolenheten
samt en tillsyn av huvudmannens ansvarstagande för skolenheten. Skolinspektionens
tillsyn visar att det föreligger ett flertal brister i skolans verksamhet. Tillsynen visar
även att huvudmannen brister i flera avseenden i arbetet med att stödja
skolverksamheten. Flera av bristerna kan härledas till huvudmannens bristande
ekonomiska förutsättningar. Vid tillsynen framkommer bland att huvudmannen under
flera år haft högre kostnader än intäkter, att huvudmannens aktiekapital är förbrukat
och att huvudmannen därmed saknar ekonomiska medel att hantera resultatmässiga
förluster.
I tillsynen framkommer att huvudmannen inte skjutit till de resurser som krävs för att
bedriva en god skolverksamhet. Detta då det saknas tillgång till psykolog, studie- och
yrkesvägledare samt ändamålsenliga lokaler, verktyg och material för undervisning i
slöjd och kemi. Avsaknaden av fullgoda lokaler och material gör att lärarna inte ges
förutsättningar att bedriva undervisning i dessa ämnen, som omfattar samtliga delar av
det centrala innehållet. Därmed får eleverna inte den undervisning de har rätt till och
ges sämre förutsättningar att nå samtliga kunskapskrav. Tillsynen visar vidare att det
brister i studieron för eleverna i flertalet klasser. Även avseende förevarande brist
inverkar huvudmannens bristande ansvarstagande för verksamheten. Detta då flera av
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undervisningssalarna är mycket lyhörda och dåligt utformade för pedagogisk
verksamhet, vilket har en negativ inverkan på lärarnas möjlighet att skapa studiero.
Vid tillsynen framkommer också att elever med konstaterade stödbehov inte får dessa
behov tillgodosedda då huvudmannen saknar resurser för att genomföra de
stödinsatser som elevernas utredningar visat att de är i behov av. Vidare framkommer i
tillsynen att det finns flera brister i rektorns organisering av utbildningen. Den
planering av undervisningstiden som rektorn gör med hjälp av timplanen innebär att
eleverna under sin grundskoletid får för få antal undervisningstimmar. Vidare har
rektorn inte tjänstefördelat så att eleverna i så stor utsträckning som möjligt får
undervisning av lärare med legitimation i det ämne där undervisning ges. Tillsynen
visar även att rektorn inte säkerställer att betyg fattas i enlighet med författningarnas
krav. Detta då lärare som saknar legitimation satt betyg i flera ämnen. I likhet med vad
som framkom vid föregående tillsyn är det även en brist att elever och deras
vårdnadshavare inte fortlöpande informeras om elevens kunskapsutveckling. I
tillsynen framkommer vidare att skolbiblioteket inte av alla lärare används som en del
av undervisningen för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Bedömning av brister
Undervisning och [ärende

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att den undervisning eleverna får i ämnena slöjd och kemi
inte omfattar alla delar av kursplanernas centrala innehåll.

Utredningen visar att undervisningen i slöjd inte omfattar arbete med materialet metall
och eleverna får inte heller möjlighet att lära sig använda olika handverktyg och
maskiner. Vidare bedrivs undervisningen i slöjd under bara en vecka per läsår. Det
saknas också en pedagogisk planering som beskriver vad som ska genomföras i
undervisningen och hur detta relaterar till läroplanens mål för ämnet slöjd.
Utredningen visar också att i ämnet kemi fick eleverna under föregående läsår endast
vid två tillfällen möjlighet att genomföra laborationer. Under innevarande läsår har
elever inte fått möjlighet till laborationer alls, detta trots att undervisning bedrivits och
betyg har satts i ämnet.
Skolinspektionen konstaterar därmed att eleverna på Bellevueskolan inte får
undervisning i enlighet med kursplanerna för slöjd och kemi. Detta är inte förenligt
med författningarnas krav och ger eleverna sämre förutsättningar att nå
kunskapskraven i dessa ämnen.
Rättslig reglering
Av läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet, avsnitt 5, framgår
vilket centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen för årskurserna 4-6
respektive 7-9 i ämnet slöjd. I kursplanen för ämnet slöjd framgår att materialen metall,
trä och textil ska ingå i elevernas utbildning i ämnet. 1 ämnets syfte beskrivs att
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undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika
hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Av ämnets
syfte framgår också att genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna [...] ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika
material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. I
kunskapskraven för årskurs 6 respektive 9 anges att i arbetet med några
hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett
säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I det centrala innehållet i kemi för årskurs 7-9 anges att det i undervisningen ska ingå
systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid
modellering. I undervisningen ska även ingå separations- och analysmetoder, till
exempel destillation och identifikation av ämnen. Vidare ska undervisningen omfatta
sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier. Av kunskapskraven för årskurs 9 framgår att eleven kan genomföra
undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla
frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I
undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande
sätt.
Skolinspektionens utredning
I Skolinspektionens utredning framkommer, i såväl intervjuer som dokumentation, att
eleverna i ämnena slöjd och kemi inte får undervisning som omfattar alla delar av det
centrala innehållet i kursplanerna för ämnena. Vid tillsynsbesöket på Bellevueskolan
noterar Skolinspektionens inspektörer att skolan saknar specialsalar för såväl kemi som
slöjd. Rektor, huvudman och en av lärarna uppger i intervju att undervisning i ämnet
kemi huvudsakligen bedrivs i skolans lokaler men att skolan även hyr laborationssalar
av Malmö universitet. Elever i årskurs 9 uppger i intervju att de under tidigare läsår
haft laborationer på universitet vid ett tillfälle men att de inte haft laborationer sedan
dess. Elever i årskurserna 7 och 8 uppger att de inte varit på universitet och genomfört
laborationer. Skolinspektionen har kontaktat företrädare för Malmö universitet och
frågat om det finns ett avtal mellan Bellevueskolan Aktiebolag och universitet rörande
nyttjandet av universitetets laborationssalar och om de har information om de tillfällen
Bellevueskolans lärare och elever använt sig av laborationssalar. Företrädare för
universitetet har uppgett att ett sådant avtal finns upprättat mellan parterna och gett in
detta till Skolinspektionen. Vidare har de beskrivit att Bellevueskolan nyttjat
laborationssalar den 5 och 12 december 2018 och att elever från årskurserna 7-9 deltog
vid dessa tillfällen. Bellevueskolans lärare och elever har inte nyttjat laborationssalar
vid något annat tillfälle utöver detta, uppger företrädare för universitet. Vid
granskning av betygskatalogen, samt i elevintervjuer, framkommer att elever fått betyg
i kemi trots att laborationer inte genomförts.

I intervjuer med lärare och rektor uppger de att undervisningen i slöjd ges i form av
intensivundervisning under en vecka per termin. Vid granskning av scheman och
timplan som Skolinspektionen begärt att få ta del av framgår emellertid att
undervisningen i slöjd inte är schemalagd och att det saknas lokala pedagogiska
planeringar som beskriver vad som ska göras i undervisningen. Elever uppger i
intervju att det varken finns någon slöjdsal eller några maskiner på skolan utan att det
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bara finns ett fåtal verktyg. Elever berättar också att de under en vecka i början av
innevarande termin fick göra masker i papier mache och att de fick tillverka en ram till
maskerna. Eleverna uppger att de inte fått information om att de ska ha någon mer
undervisning i slöjd under terminen.
Huvudmannen och rektorn uppger i intervju att de bedömer att det för undervisningen
i slöjd finns tillräcklig tillgång till lokaler, verktyg och maskiner så att alla delar av det
centrala innehållet kan behandlas. Eleverna säger däremot att de aldrig fått arbeta med
materialet metall. Enligt rektorn och huvudmannen har undervisningen i slöjd
bedrivits dels av rektorn, dels av andra lärare på skolan. Vid granskning av
dokumentation, samt i intervjuer med lärare och rektor, framkommer att ingen av
lärarna som undervisar i slöjd har legitimation och utbildning för undervisning i slöjd.
Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller de aktuella bristerna.
Extra anpassningar och särskilt stöd

Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att arbetet med särskilt stöd vid Bellevueskolan inte är i
enlighet med skollagens krav. Detta då det framkommit att det finns elever vid skolan
som inte får de särskilda stödinsatser som skolans egna utredningar visar att eleverna
är i behov av. Att elever som har konstaterade stödbehov inte får dessa behov
tillgodosedda kan innebära att de inte utvecklar de kunskaper och färdigheter de
annars skulle ha gjort i undervisningen.
Rättslig reglering
I skollagen anges att om det inom ramen för undervisningen, [...]resultatet på ett
nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller,
trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda
skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att
elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska också
utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med
elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i
behov av särskilt stöd ska han eller hon ges sådant stöd. Ett åtgärdsprogram ska
utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt
stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när
åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen
respektive utvärderingen.
Skolinspektionens utredning
Vid Skolinspektionens besök på skolan uppger specialpedagogen att det vid tiden för
tillsynen finns 16 elever som får särskilt stöd och som har ett åtgärdsprogram.
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Inspektörerna har granskat dessa åtgärdsprogram. I några av de granskade
åtgärdsprogrammen anges att skolans utredning visar att eleverna bland annat behöver
särskilt stöd i form av tillgång till en elevassistent som följer dem under skoldagen. I
åtgärdsprogrammen framgår dock att skolan inte kunnat ge eleverna den stödinsatsen
eftersom skolan inte fått sin ansökan om tilläggsbelopp till skolpengen beviljad. I
intervju med rektorn och specialpedagogen bekräftar de att det i utredningar
framkommit att eleverna bland annat behöver särskilt stöd i form av en elevassistent
men att detta inte kunnat ges under innevarande läsår.
Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller de aktuella bristerna.
Bedömning och betygssättning

Betyg beslutas inte i enlighet med författningarnas krav
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionens tillsyn visar att betygsättningen i flera ämnen gjorts av lärare som
saknar legitimation vilket strider mot författningarnas krav. I tillsynen framkommer
vidare att undervisande lärare i flera ämnen inte signerat betygskatalogen, vilket även
detta strider mot författningarnas krav.
Rättslig reglering m.m.
Enligt skollagen ska rektorn se till att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra
författningar. Av skollagen framgår att betyg ska beslutas av den eller de lärare som
bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om läraren eller
lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans med en lärare som är
legitimerad. Av Skolverkets föreskrifter om betygskatalog ska den eller de som beslutar
om ett betyg datera uppgiften i betygskatalogen och förse uppgiften med egenhändig
signatur.
Skolinspektionens utredning
Av såväl dokumentstudier som intervju med rektor framgår att icke-legitimerade lärare
ensamt satt betyg i de ämnen dessa lärare undervisat i och att betygskatalogen
innehåller felaktiga underskrifter. Inför tillsynen har Skolinspektionen begärt att
huvudmannen inkommer med en kopia på betygskatalogen för vår- och höstterminen
2019. Skolinspektionen har även begärt att få en förteckning över vilka lärare som
under innevarande läsår undervisar eleverna i respektive ämnen samt vilka ämnen och
årskurser respektive lärare har legitimation för. Vid granskning av dessa dokument
framkommer att en lärare som saknar legitimation, under höstterminen 2019, ensam
satt betyg i flera ämnen. Det framkommer också att den icke-legitimerade läraren även
satt betyg tillsammans med en annan icke-legitimerad lärare. I intervju med rektorn
bekräftas att så har skett och rektorn uppger att det i det aktuella fallet har rört sig om
en icke-legitimerad lärare som rektorn bedömt har kompetens och utbildning för de
aktuella ämnena. Av betygskatalogen för vårterminen 2019 framkommer att det även
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då sattes betyg av icke-legitimerade lärare i flera ämnen. Det framkommer även att två
icke-legitimerade lärare under vårterminen 2019 tillsammans satt betyg i ämnen.
Av betygskatalogen framkommer vidare att två lärare i slutet av vårterminen 2019 satt
betyg i flera ämnen utan att signera betygskatalogen. Rektorn har i intervju uppgett att
i ett av fallen var anledningen att läraren slutade vid skolan innan terminens slut. I det
andra fallet har ingen orsak uppgetts.

Elever och vårdnadshavare informeras inte alltid om elevernas kunskapsutveckling
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att skolans arbete med att fortlöpande informera alla elever
och deras vårdnadshavare om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling inte
uppfyller författningarnas krav. Tillsynen visar att alla elever inte fortlöpande
informeras om sin kunskapsutveckling och hur de bäst kan stödjas för att komma
vidare i sitt lärande. Att sådan information inte ges ger eleverna sämre förutsättningar
till delaktighet i sitt lärande vilket i förlängningen kan hämma deras
kunskapsutveckling.
Rättslig reglering

Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om
elevens utveckling. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens
vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och
sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska
nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för
läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av
elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som
eleven får undervisning i.
Skolinspektionens utredning
I intervjuer med lärare, elever och rektor framkommer att alla elever inte fortlöpande
informeras om sin kunskapsutveckling i samtliga ämnen. I intervju med rektorn
uppges att informationen till elever och vårdnadshavare om elevernas
kunskapsutveckling i de olika ämnena ska ske med hjälp av ämnesmatriser. Elever i
flera årskurser uppger emellertid i intervju att det endast är ett fåtal lärare som fyller i
dessa matriser. Vidare berättar elever i vissa årskurser att de under förra terminen inte
hade något utvecklingssamtal. Elever berättar också att de i en del ämnen aldrig fått
någon förklaring till varför de fått ett visst betyg eller att de inte fått någon information
om vad de tillsammans med läraren behöver arbeta mer med för att kunna utvecklas
vidare. Lärare bekräftar under intervju att det för elever i några årskurser under förra
terminen inte hölls något utvecklingssamtal. Anledningen var att mentorn för dessa
elever slutade. En lärare, som nu undervisar eleverna, säger att hen nu försöker
kompensera för detta genom att lägga extra tid på att informera elever och deras
vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling.
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Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller de aktuella bristerna.
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Många av skolans lektioner präglas inte av studiero
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att alla elever på Bellevueskolan inte tillförsäkras en
utbildning som präglas av studiero. Av såväl intervjuer med elever och lärare som
genomförda lektionsobservationer framgår att det är bristande studiero i merparten av
klasserna under betydande delar av skolveckan. Bland annat är det vanligt att elever
pratar högt med varandra om annat än skolarbetet, att elever skriker rakt ut i
klassrummet samt att elever under pågående lektion går ut och in i klassrummet. Det
är vidare vanligt förekommande att elever gör annat än skolarbete under lektionerna,
bland annat tittar på film eller spelar spel på datorerna. Vissa lärare är medvetna om
detta men vidtar inte åtgärder som får elever att fokusera på skolarbetet. Lärarna och
rektorn ser inte alltid till att skolans ordningsregler efterlevs. Frågan om studiero har
vid flertalet tillfällen varit uppe för diskussion och förebyggande insatser, såsom att
läsa och diskutera litteratur om ledarskapet i klassrummet, har genomförts.
Skolinspektionen konstaterar emellertid att dessa insatser inte lett till studiero på
samtliga lektioner. Att det inte är studiero innebär att alla elever inte ges möjlighet att
tillägna sig den undervisning de har rätt till.
Rättslig reglering
Rektorn ska se till att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av studiero.
Skolinspektionens utredning
Av såväl intervjuer med elever och lärare som genomförda lektionsobservationer
framgår att det är bristande studiero i merparten av klasserna under betydande delar
av skolveckan. Under tillsynsbesöket närvarar Skolinspektionens inspektörer vid elva
lektioner. Vid dessa lektioner noterade inspektörerna att elever under långa perioder
pratade högt med varandra om annat än skolarbete och det förekom att elever skrek
rakt ut i klassrummet utan att lärarna ingrep och lyckades tillförsäkra eleverna en
arbetsmiljö som gav förutsättningar att fokusera på skolarbetet. Vidare noterades att
elever gick ut och in i klassrummen, utan att fråga lärare om lov. I samband med detta
var dessa elever högljudda och störde uppenbarligen övriga elever i klassrummet. Vid
några tillfällen fick elever tillsägelser från lärare att vara tysta, ibland inte. Det förekom
även att elever klev uppe på bänkar i klassrummet eller att elever under merparten av
en lektion satt på bänkarna och pratade högt rakt ut, utan att lärare lyckades få detta att
upphöra. I de fall elever fick tillsägelse att vara tysta var det vanligt förekommande att
de nonchalerade tillsägelserna och fortsatte med det beteende som störde studieron.
På flertalet lektioner Skolinspektionen besökte tittade elever under längre perioder på
filmklipp på sina datorer, eller spelade spel. Detta skedde såväl vid lärarledda
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genomgångar som när eleverna skulle arbeta enskilt eller i par, vilket inte alltid
påtalades av lärare. I vissa fall tog det lång tid för elever att komma igång med
arbetsuppgifter och i vissa fall kom elever inte alls igång med arbete, utan att detta
uppmärksammades av lärare. Vidare noterade inspektörerna under lektionsbesöken att
skolans lokaler är mycket lyhörda och att ljud från en del klassrum därför tydligt
hördes in i andra klassrum och att detta uppenbart hade en negativ inverkan på
elevernas studiero.
Elever i ett fåtal klasser uppger i intervju att studieron i deras klasser är "helt okej".
Dessa elever säger att det alltid är studiero på vissa av deras lektioner, att det på en del
andra lektioner är studiero ibland och att det på resterande lektioner oftast är väldigt
pratigt. Elever i skolans övriga klasser beskriver att det oftast är dålig studiero på deras
lektioner. Eleverna berättar att det händer att elever skriker rakt ut, bråkar på
lektionerna och går ut och in i klassrummen. Elever i några av dessa årskurser berättar
emellertid att det på lektioner för vissa lärare oftast är lugnt. Eleverna i flera klasser
säger att lärarna pratat med dem om vilka ordningsregler som gäller. Däremot menar
elever från en del klasser att många elever struntar i reglerna.
Lärarna uppger i intervju att de upplever att studieron varierar mellan skolans olika
klasser och att det ibland är problem med studieron. Någon lärare uppger att lokalerna
är väldigt lyhörda och att det därmed blir svårare att skapa studiero. Lärarna säger
också att de under en tidigare period med dålig studiero förde många diskussioner om
betydelsen av ledarskapet i klassrummet och dess påverkan på studieron. De läste och
diskuterade även litteratur inom detta ämne. Lärarna uppger vidare att de säger till
elever som stör ordningen i klassrummet och att de kontaktar vårdnadshavarna till de
elever som trots tillsägelser fortsätter med sitt ordningsstörande beteende.
Rektorn, som även undervisar i flera klasser, uppger under intervju att han får reda på
hur studieron är genom att kort närvara vid lektioner och prata med personal i
arbetslagen. I ett par klasser är det lite problem med studiero från och till, men överlag
är studieron ganska så bra och utvecklas åt rätt håll, menar rektorn. Sedan kan enskilda
elever skapa oro och ha svårt för att sluta prata, men detta försöker de stävja genom att
elever enskilt eller i grupp får jobba i grupprum, säger rektorn. Rektorn och lärarna har
också kommit fram till att lärarna i början och slutet av lektionerna ska prata om hur
studieron ska vara respektive följa upp hur det blev med studieron, säger rektorn. Han
har dock inte följt upp om det görs.

Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller aktuella brister.

Grundläggande förutsättningar för skolenheten

Eleverna får inte sin garanterade undervisningstid
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Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att gällande timplan för Bellevueskolan innebär att eleverna
inte får den garanterade undervisningstid de har rätt till. Enligt Bellevueskolans
timplan ska eleverna under sin grundskoletid få 6804 timmars undervisning.
Skolinspektionen konstaterar därmed att rektorn, med hjälp av timplanen, inte planerar
för att eleverna under sin grundskoletid får den i skolförfattningarna fastställda
garanterade undervisningstiden om minst 6890 timmar. I ämnet matematik ska
eleverna enligt skolans timplan till exempel få 1165 timmars undervisning. Detta
understiger skolförordningens krav om 1230 timmars undervisning i ämnet. Eleverna
ges därmed inte tillräckliga förutsättningar att nå målen för utbildningen och i övrigt
utvecklas så långt som möjligt.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan vara
minst 6 890 timmar. Enligt skolförordningen beslutar huvudmannen efter förslag från
rektorn om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna inom ett stadium. I
bilaga 1 till skolförordningen anges hur många timmar eleverna ska få undervisning i
respektive ämne per stadie. Härav framgår att elever i grundskolan ska få minst 1230
timmar undervisning i matematik under årskurs 1-9. Vid skolans val får antalet timmar
i timplanen per stadium för ett ämne eller ämnesgrupp minskas med högst 20 procent.
Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får
dock inte minskas. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar. För läsåret eller för kortare tid
ska det finnas ett schema för undervisningen.
Skolinspektionens utredning
I samband med tillsynen har Skolinspektionen tagit del av den timplan som gäller för
Bellevueskolan. I timplanen anges att den totala undervisningstiden för eleverna i
årskurs 1 till 9 på Bellevueskolan är 6804 timmar. Av timplanen framkommer vidare att
huvudmannen med hjälp av rektorn beslutat att 1165 av dessa timmar ska fördelas till
undervisning i matematik. I intervju med rektor bekräftar han att nämnda timplan är
den som gäller för skolan och som undervisningstiden planeras utifrån.

Lärare har inte legitimation för den undervisning de bedriver
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att undervisningen vid Bellevueskolan inte organiseras på
ett sådant sätt att eleverna i så hög utsträckning som möjligt får undervisning av lärare
som innehar legitimation och är behöriga att undervisa i ämnet. Skolinspektionens
utredning visar att det vid skolan finns flera lärare som undervisar i ämnen som inte
omfattas av deras legitimation. Det framkommer också att eleverna i årskurserna 8-9
inte i något ämne får undervisning av lärare med legitimation och behörighet för de
aktuella ämnena och årskurserna. Detta trots att det inom skolenheten finns lärare med
behörighet och legitimation för undervisning i dessa ämnen och årskurser. Inte heller
framkommer att det skulle finnas särskilda skäl med hänsyn till eleverna att inte
använda lärare som har behörighet och legitimation för undervisningen och ämnena.
Rektorn har således inte gjort tjänstefördelningen utifrån legitimation och behörighet
för att säkerställa att eleverna så långt det är möjligt får undervisning av lärare med
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legitimation för den undervisning de bedriver. I tillsynen framkommer också att
skolan, i strid med gällande lagstiftning, tillsvidareanställt lärare som saknar
legitimation. Att tjänstefördelningen inte i första hand utgår från lärarnas legitimation
och behörigheter leder till att elever i några klasser och ämnen undervisas av lärare
som saknar behörighet i ämnet. Detta kan få negativa konsekvenser för elevernas
möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Rättslig reglering
Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss
undervisning bedriva undervisningen. Om det inte finns någon att tillgå inom
huvudmannens organisation som uppfyller kraven eller om det finns något annat
särskilt skäl med hänsyn till eleverna, får en annan lärare bedriva undervisningen. En
sådan lärare ska vara lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som
möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165, s. 262 ff.) framgår att rektorn har
ansvar för att planera verksamheten på ett sådant sätt att lärare används för sådan
undervisning som läraren har utbildning för. Som exempel på vad som kan vara ett
särskilt skäl till att inte använda en legitimerade och behöriga lärare som finns att tillgå
anges i förarbetena att läraren har missbruksproblem. Förarbetena ger också exempel
på organisatoriska skäl som gör att all undervisning inte kan bedrivas av lärare och
förskolelärare med utbildning för den aktuella undervisningen. Det kan t.ex. handla om
hastiga svängningar i söktryck och elevkullars storlek, tjänstledigheter, förändringar i
efterfrågan på viss undervisning eller ökat behov av särskilt stöd.
Skolinspektionens utredning
I Skolinspektionens utredning framkommer att tjänstefördelningen på Bellevueskolan
inte utgår från lärarnas legitimation och behörigheter och att lärare som saknar
legitimation tillsvidareanställts på skolan. Skolinspektionen har under tillsynen begärt
att få en förteckning över undervisande lärare och vilka ämnen de undervisar i under
innevarande läsår. Av förteckningen framgår även vilka ämnen och årskurser
respektive lärare har legitimation och behörighet för och vilken anställningsform
lärarna har. Skolinspektionen har även begärt att få ta del av elevernas scheman för
höst- och vårterminen 2020. Vid granskning av dessa dokument framkommer att drygt
hälften av skolans lärare har legitimation. Av huvudmannens skriftliga redovisning
framgår dock att de legitimerade lärarna även i stor utsträckning undervisar i ämnen
och årskurser som de inte har behörighet för. Bland annat får elever i årskurserna 8 och
9 under innevarande termin inte i något ämne undervisning av lärare med legitimation
och behörighet för ämnet och årskursen.

I intervju med rektorn på frågan om det är möjligt att tjänstefördela på annat sätt så att
eleverna i högre utsträckning än i dagsläget får undervisning av lärare med
legitimation för de ämnen och årskurser de undervisar i uppger rektor att detta hade
varit möjligt men att skolledningen främst har sett till att de lärare som undervisar
eleverna är kompetenta och därför inte i första hand tjänstefördelat utifrån vad
legitimation och behörighet.
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Av huvudmannens skriftliga redovisning framgår också att skolan tillsvidareanställt
två lärare trots att de saknar legitimation.
Elevhälsan arbetar inte främst förebyggande och hälsofrämjande
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att elevhälsan vid Bellevueskolan inte främst arbetar
förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens
mål. I utredningen framkommer att elevhälsan identifierat ett behov av att genomföra
förebyggande och hälsofrämjande insatser men att den övervägande delen av
elevhälsans arbete emellertid består av utredande och åtgärdande insatser, såsom
utredning av elevers stödbehov eller samtal med enskilda elever. Att elevhälsan inte
främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande innebär att viktiga behov inte
uppmärksammas och åtgärdas, vilket därmed kan försvåra för elevernas lärande och
utveckling. Utredningen visar också att skolan saknar tillgång till psykolog, vilket
bland annat begränsar elevhälsan att som gemensam resurs genomföra förebyggande
insatser där även den psykologiska kompetensen behöver ingå.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklass och grundskolan finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska, och
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till sådan kompetens att elevernas behov av
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I förarbetena till skollagen (prop.
2009/10:165, s. 277) anges att elevhälsans fokus inte ska vara hälso- eller sjukvårdande
insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare
perspektiv.
Skolinspektionens utredning
Av Skolinspektionens utredning framgår att elevhälsan inte främst arbetar
förebyggande och hälsofrämjande samt att psykolog endast tas in i begränsad
omfattning. Av huvudmannens skriftliga redogörelse framgår att skolans elevhälsa
består av en skolsköterska, kurator och specialpedagog. Huvudmannen uppger att
skolläkare och psykolog tas in vid behov. Den psykolog som Bellevueskolan anlitar
uppger däremot att hen anlitats av Bellevueskolan endast vid två tillfällen i mars 2019
och att det därefter inte planerats för några insatser under läsåret 2019/20 (se
bedömningsområde Förutsättningar för utbildning- tillgången till elevhälsa).
Psykologen uppger att de insatser hen genomförde på skolan under vårterminen 2019
inte var av förebyggande och hälsofrämjande karaktär utan bestod i en utredning av en
enskild elev.

Skolsköterskan anger i en skriftlig redogörelse att hen började arbeta på skolan i januari
2020 och att arbetet hittills bestått av utredande och åtgärdande insatser.
Skolsköterskan uppger att det finns behov av förebyggande och hälsofrämjande
insatser gentemot eleverna.

Skolinspektionen

Beslut
2020-06-11
Dnr 31 - SI 2019:6082
15(27)

Kuratorn anger i en skriftlig redogörelse att hen arbetat fem månader på skolan och att
fokus främst varit att lära känna elever och personal. Kuratorn redogör för att hens
arbete i stor utsträckning handlar om samtal med elever enskilt och i grupp samt ibland
samtal med föräldrar och handledning till lärare. Kuratorn uppger att hen har
möjlighet att genomföra åtgärdande insatser för enskilda elever och att arbeta på ett
"förebyggande sätt", men utvecklar inte om det förebyggande arbetssättet innebär att
hen vidtagit andra förebyggande insatser.
Såväl kuratorn som skolsköterskan uppger att de inte fått ta del av resultat från enkäter
eller andra kartläggningar av elevernas upplevda trygghet och trivsel. De uppger
vidare att de inte deltagit i något för elevhälsan gemensamt förebyggande
värdegrundsarbete.
I intervju med elever uppger de att elevhälsan under förra läsåret höll i några
värdegrundsdiskussioner tillsammans med eleverna och att de hade en genomgång av
Barnkonventionen och innebörden av dess artiklar. Det här läsåret har det inte varit
några sådana eller andra insatser som elevhälsans personal hållit i, säger eleverna.

Skolbiblioteket används inte som en aktiv del av undervisningen
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att skolbiblioteket inte används i undervisningen i samtliga
årskurser för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Utredningen visar
att skolans bibliotek inte används i undervisningen utan att elever och lärare i flera
årskurser istället använder sig av det närliggande kommunala biblioteket. Rektorn gör
förvisso gällande att lärare och elever i samtliga årskurser regelbundet använder sig av
det kommunala biblioteket. Av intervjuer med elever och företrädare för det
kommunala biblioteket framkommer däremot att lärare och elever i en del årskurser
endast vid något tillfälle under föregående termin, och inte alls under innevarande
termin, använt sig av biblioteket. Att skolbiblioteket inte används för att stödja
elevernas lärande och kunskapsutveckling försvårar skolans uppdrag att stimulera
elevernas intresse för läsning och litteratur och att tillgodose deras behov av lärverktyg
inom utbildningen. Skolinspektionen bedömer att det som framkommit om
användningen av skolbibliotek inte är förenligt med författningarnas krav.
Rättslig reglering
Av skollagen framgår att eleverna i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek.
Enligt läroplanen har rektorn ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så
att elever [...] får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet
samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat bibliotek och digitala
verktyg. Med skolbibliotek avses enligt förarbetena till skollagen en gemensam och
ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas
förfogande och ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande. Skolbiblioteket spelar en viktig roll för att stimulera elevernas
intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material inom
utbildningen (prop. 2009/10:165, s. 284).
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Skolinspektionens utredning
I intervjuer med elever och lärare framkommer att skolans bibliotek inte används i
undervisningen och att det närliggande kommunala biblioteket inte regelbundet besöks
av samtliga årskurser. Rektorn uppger i intervju att lärarna och eleverna regelbundet
använder sig av det närliggande kommunala biblioteket i undervisningen. Vidare
uppger rektorn att samtliga årskurser regelbundet gör besök på biblioteket och att det
finns ett samarbete mellan lärarna och bibliotekarierna på det kommunala biblioteket.
Lärarna uppger i intervju att de aldrig använder skolans bibliotek i undervisningen.
Däremot använder de sig regelbundet av det närliggande kommunala biblioteket, säger
de. Enligt de intervjuade lärarna går de dit ungefär var fjärde vecka.
Eleverna på högstadiet säger i intervju att de under höstterminen 2019 vid något
tillfälle besökte det kommunala biblioteket tillsammans med sin lärare. I samband med
Skolinspektionens tillsynsbesök i slutet av februari 2020 uppger eleverna att de under
vårterminen inte vid något tillfälle besökt det kommunala biblioteket. De har inte heller
i undervisningen använt sig av skolans bibliotek, uppger eleverna. Eleverna på
mellanstadiet säger att böckerna i skolans bibliotek är gamla och slitna och att de aldrig
använder sig av skolans bibliotek i undervisningen. Däremot besöker de ibland det
kommunala biblioteket tillsammans med sin lärare, säger några av eleverna. Andra
elever uppger att besök ofta ställs in eftersom deras lärare tycker att eleverna är för
stökiga för att gå iväg till biblioteket. Elever på lågstadiet berättar i intervju att de
ganska ofta besöker det kommunala biblioteket tillsammans med sina lärare.
Skolinspektionen har kontaktat chefen för det aktuella kommunala biblioteket. Hen
uppger att det inte finns något avtal mellan biblioteket och Bellevueskolan utan
bibliotekspersonalen hjälper elever och lärare från skolan på samma sätt som övriga
låntagare. Hens uppfattning är att de får besök av lärare och elever från Bellevueskolan
"med jämna mellanrum" men att det är vissa lärare och klasser som kommer oftare än
andra. Lärare och elever i årskurs 4 brukar komma ungefär en gång i månaden, lärare
och elever i övriga årskurser kommer mer sällan, uppger bibliotekschefen.
Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller aktuella brister.
Förutsättningar för utbildningen
Skolan saknar fullständig tillgång till elevhälsa
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att Bellevueskolan Aktiebolag inte har säkerställt att det
finns tillräcklig tillgång till elevhälsans olika kompetenser för att den främst ska kunna
arbeta förebyggande och hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot
målen. Detta då utredningen visar att det i elevhälsan saknas tillräcklig tillgång till
psykologisk kompetens för att elevhälsan ska kunna arbeta förebyggande och
hälsofrämjande. Detta då psykolog endast tagits in vid enstaka tillfällen. Psykolog har
därmed inte anlitats i sådan omfattning och med sådan regelbundenhet att psykologen
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själv eller i samverkan med elevhälsans övriga kompetenser deltagit i planering och
genomförande av förebyggande och hälsofrämjande insatser. Detta försvårar för
elevhälsan att som samlad resurs främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Det
riskerar också att leda till att elevhälsan inte vidtar adekvata förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder för att stödja eleverna mot utbildningens mål.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska det för eleverna i förskoleklass och grundskola finnas elevhälsa.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och
psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och
kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. I förarbetena till skollagen (prop.
2009/10:165, s. 277) anges bland annat att elevhälsans fokus inte ska vara hälso- eller
sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande
insatser i ett bredare perspektiv.
Skolinspektionens utredning

Av Skolinspektionens utredning framgår att skolenheterna inte har tillräcklig tillgång
till samtliga kompetenser som ska ingå i elevhälsan. I huvudmannens skriftliga
redogörelse uppges att elevhälsoteamet består av en kurator (50 %), en skolsköterska
(30 %) och en specialpedagog och att elevhälsoteamet leds av rektor. Vid behov tas
skolläkare och psykolog in från det elevhälsoföretag som skolan också köper in
skolsköterskans tjänst ifrån. Elevhälsoteamet finns på plats på skolan varje vecka och
träffas varje tisdag då pedagoger kallas till elevhälsomöte enligt ett rullande schema.
Skolinspektionen har i samband med tillsynsbesöket genomfört en intervju med
skolans specialpedagog samt skriftligen ställt frågor till skolans kurator, skolsköterska
och psykolog. Kuratorn, specialpedagogen och skolsköterskan har bekräftat att de
arbetar på Bellevueskolan i den omfattning som huvudmannen har uppgett och att de
då befinner sig på skolan. Psykologen har däremot uppgett att hen endast anlitats av
Bellevueskolan vid två tillfällen, i mars 2019, och att det då rörde sig om en utredande
insats för en enskild elev. Det finns inget avtal eller planering för att hen under
innevarande läsår 2019/20 ska delta i något arbete vid Bellevueskolan, uppger
psykologen.

Skolan saknar fullständig tillgång till studie- och yrkesvägledare
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen brister i att säkerställa att samtliga elever
i grundskolan har tillgång till personal med studie- och yrkesvägledande kompetens. I
utredningen framkommer att skolan saknar en studie- och yrkesvägledare men att en
person med sådan kompetens vid ett tillfälle per läsår anlitas för att informera elever i
årskurserna 8 och 9 om gymnasievalet. Inför språkvalet informerar rektorn elever i
årskurs 5 men inga insatser vidtas gentemot elever i övriga årskurser. Det finns heller
inte någon i personalen som fått i uppdrag att planera, genomföra och följa upp
insatser av studie- och yrkesvägledande karaktär. Att tillgång till studie- och
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yrkesvägledare eller personal med motsvarande kompetens saknas innebär att det
finns risk att de insatser som görs inte motsvarar de behov som eleverna har och att alla
elever inte aktivt görs medvetna om sina valmöjligheter eller stärks i att kunna göra väl
underbyggda beslut om framtida studier och arbete.
Rättslig reglering m.m.
Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha
tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att
påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. Av läroplanen framgår att det är
rektorn som har ett särskilt ansvar för att den studie- och yrkesorienterande
verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan
erbjuder och inför fortsatt utbildning. Vidare är det rektorns särskilda ansvar att
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och
yrkesinriktning. Av läroplanen framgår även att studie- och yrkesvägledaren, eller den
personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska informera och vägleda eleverna inför
den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma
möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd för den övriga
personalens studie- och yrkesorienterande insatser.
Av Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning framgår att
huvudmannen bör följa upp vilken kompetens som behövs för att tillgodose elevernas
behov av studie- och yrkesvägledning på respektive skolenhet (SKOLFS 2013:180, s. 20
ff.). Av de allmänna råden framgår också att det är viktigt att studie- och
yrkesvägledningen påbörjas tidigt och sker kontinuerligt under hela utbildningstiden,
så att eleven kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval (SKOLFS 2013:180, s. 15
ff.).
Skolinspektionens utredning
I huvudmannens skriftliga redogörelse uppges att en studie- och yrkesvägledare anlitas
en gång per år för att informera elever i årskurserna 8 och 9 inför gymnasievalet. Även
elevernas vårdnadshavare bjuds då in. Huvudmannen uppger också att rektorn varje år
informerar eleverna i årskurs 5 om språkvalet.
I intervju med rektorn bekräftar han att det som huvudmannen uppger skriftligen
stämmer och tillägger att studie- och yrkesvägledaren anlitats vid fler än ett tillfälle
under läsåret. Rektorn uppger däremot att någon studie- och yrkesvägledare inte
anlitats för att arbeta mot elever i övriga årskurser än de som huvudmannen uppgett. I
intervju med rektorn och lärarna framkommer att inte heller någon i personalen fått i
uppdrag att driva och genomföra studie- och yrkesvägsrelaterade insatser.

Huvudmannen skickar inte elevernas slutbetyg till lägeskommunen för arkivering
Skolinspektionens bedömning
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Skolinspektionen bedömer att Bellevueskolan Aktiebolag inte följt skollagens krav om
att överlämna elevernas slutbetyg för arkivering till den kommun där skolan är
belägen.
Rättslig reglering
Av skollagen framgår att huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts ska
lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd
gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen.
Skolinspektionens utredning
Skolinspektionen har inför tillsynen bett huvudmannen redogöra för vilka rutiner
Bellevueskolan har för att överlämna elevernas slutbetyg till den kommun där skolan
är belägen (Malmö kommun). Huvudmannen har inte inkommit med ett svar på
frågan. Skolinspektionen har därefter kontaktat stadsarkivet i Malmö kommun för att
efterhöra om slutbetyg för elever vid Bellevueskolan för läsåren 2018/19, 2017/18,
2016/17 och 2015/16 lämnats in. Företrädare för stadsarkivet har uppgett att de inte fått
in några betyg från Bellevueskolan för dessa, eller andra, läsår. Vid Skolinspektionens
tillsynsbesök på Bellevueskolan har rektor och huvudmannens representanter bekräftat
att Bellevueskolan aldrig skickat in elevers slutbetyg till Malmö kommun för
arkivering.
Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller aktuella brister.
Styrning och utveckling av utbildningen
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att Bellevueskolan Aktiebolag inte bedriver ett systematiskt
kvalitetsarbete på huvudmannanivå för att utveckla skolverksamheten. Av
utredningen framkommer visserligen att huvudmannen har insyn i vad som sker i
skolverksamheten då rektorn, som också arbetar som lärare på skolan, ingår i styrelsen.
Huvudmannen gör däremot ingen systematisk uppföljning och analys av skolans
resultat. Huvudmannen gör heller inga analyser av vilken inverkan huvudmannens
tilldelning av resurser till skolan får på elevernas möjlighet att nå kunskapskraven och i
övrigt utvecklas så långt som möjligt. Huvudmannen saknar därmed verktyg för att
kunna identifiera och besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder utifrån de
utvecklingsbehov som finns för verksamheten. Därmed lever huvudmannens arbete
inom detta område inte upp till skollagens krav.
Rättslig reglering
Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmarmanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för
utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Skollagen
anger också att det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Om det genom
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uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
Skolinspektionens utredning

Av Skolinspektionens utredning framgår att huvudmannen varken följer upp eller
analyserar resultat inom utbildningen och således inte heller fattar beslut om
utvecklingsåtgärder som baserats på vad som framkommit genom uppföljning och
analys. Huvudmannen har inför Skolinspektionens tillsyn bland annat ombetts
beskriva hur huvudmannen följer upp resultat samt sammanfatta de centrala
slutsatserna från uppföljningen. Huvudmannen har inte inkommit med någon
redogörelse i den delen. Huvudmannen har även ombetts att redovisa särskilda
satsningar eller styrelsebeslut från det senaste året som haft direkt syfte att förbättra
måluppfyllelsen. Huvudmannen har uppgett att det under hösten 2019 genomförts en
1:1-satsning (varje elev ska få varsin dator) från årskurs 6 och uppåt i syfte att förbättra
måluppfyllelsen för dessa årskurser och för att säkerställa likvärdighet i skolans
verksamhet. Huvudmannen har dock inte angett om det är något i deras analys av
kunskapsresultaten som motiverar att det är just denna insats som ska prioriteras.
Huvudmannen har inte heller beskrivit varför och hur denna insats ska säkerställa
likvärdigheten.
Skolinspektionen har inför tillsynen också begärt att huvudmannen inkommer med
dokumentation över skolenhetens systematiska kvalitetsarbete respektive
dokumentation över huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Huvudmannen har
inkommit med dokumentet "Kvalitetsrapport för Bellevueskolan Läsåret 2018/19" som
är undertecknat av dåvarande rektor och biträdande rektor, som även var
styrelseledamot. Huvudmannen har inte angett om dokumentet beskriver skolenhetens
och/eller huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. I dokumentet återfinns ett
avsnitt som rör betyg och resultat från nationella prov i vissa ämnen och där
kortfattade förklaringar till betygsutfallen i dessa ämnen och de nationella
provresultaten ges. Dokumentet innehåller emellertid ingen resultatsammanställning
av de betyg som satts i samtliga ämnen eller någon sammanställning av hur stor andel
elever som nått kunskapskraven i årskurs 1 och 3.
Inför tillsynen har Skolinspektionen även begärt att huvudmannen redogör för andelen
elever som når kunskapskraven i de olika ämnena i årskurs 1, 3, 6 och 9.
Skolinspektionen har inte fått ta del av någon sådan sammanställning av resultaten.
Inte heller har huvudmannen redogjort för om de tagit del av och analyserat resultaten
från skolan genom eventuell jämförelse med andra skolors resultat och hur
huvudmannens styrning och fördelning av resurser till skolan inverkar på elevernas
möjlighet att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.
Huvudmannen ger däremot en kortfattad redogörelse över vilka insatser som rektor
och lärare planerar att genomföra under innevarande läsår, såsom "läsa boken
Ledarskapet i klassrummet" och "fortsätta arbeta med språkutvecklande arbetssätt",
men det finns ingen information om eventuella beslutade insatser från huvudmannens
sida.
I intervju med styrelsen uppger styrelseledamöterna att styrelsen träffas en gång i
månaden och att de då får information från rektorn om saker som sker i skolan. Frågor
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som kommer upp är bland annat rekrytering, ekonomi och incidentrapporter.
Incidentrapporterna innefattar även händelser då elever blivit utsatta för kränkande
behandling, förklarar styrelsen. Styrelseledamöterna berättar vidare att de har ett
årshjul som beskriver vad som ska göras vid olika tillfällen under året. På
Skolinspektionens fråga om de sammanställt skolans resultat, eller tagit del av någon
sådan sammanställning från skolan, så uppger styrelseledamöterna att de inte gjort det.
Tidigare har alla personer i styrelsen även varit verksamma som lärare på skolan, så då
fick de en så pass bra inblick i skolans behov att de inte kände ett behov av någon
resultatsammanställning. Nu är det endast en styrelsemedlem som undervisar i skolan,
men de har fortfarande regelbundna styrelsemöten för avstämning. På så sätt känner
de att de fortfarande har inblick i skolans verksamhet, även om de inte gjort formella
kunskapsuppföljningar, säger styrelsen.

Motivering till avstående från ingripande
I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller aktuella brister.
Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannens saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet
Skolinspektionens bedömning
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen inte har ekonomiska förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Av utredningen framgår att
verksamheten inte bär sina kostnader, det vill säga att kostnaderna överstiger
intäkterna och att huvudmannen därmed går med förlust. Vidare är huvudmannens
aktiekapital förbrukat och huvudmannen saknar därmed ekonomiska medel att
hantera resultatmässiga förluster.
Vidare framgår av utredningen att det finns en risk för att huvudmannen inte kommer
att kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. De kortfristiga
skulderna har överstigit omsättningstillgångarna per samtliga tre senaste
bokslutsdatum. Den preliminära balansrapporten per den 30 november 2019 visar
fortsatt att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Det innebär att
huvudmannens betalningsförmåga är svag och att det råder en osäkerhet om
huvudmannen kommer att kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller.
Dessutom har revisorn anmärkt på att skatter och avgifter vid ett flertal tillfällen inte
betalats i rätt tid. Vidare har huvudmannen ådragit sig anmärkningar avseende
restförda fordringar under 2019.
Skolinspektionens bedömning förändras inte av att huvudmannen ingår i en koncern
då koncernen har en svag ekonomisk ställning. Både moderbolaget och systerbolaget
har ett förbrukat eget kapital.
Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att det råder en osäkerhet kring
verksamhetens fortlevnad och därmed en risk att bolaget hamnar på obestånd.
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Rättslig reglering
Enligt 2 kap. 5 § skollagen får enskilda efter ansökan godkännas som huvudmän för
bland annat förskoleklass, grundskola och fritidshem. Godkännande ska lämnas om
den enskilde har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Av 26 kap. 3 § skollagen framgår att Skolinspektionen har tillsyn över
att enskilda som godkänts av Skolinspektionen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5
§.
I förarbetena till skollagen (prop. 2017/18:158, s.50 och s. 122) anges att om en
tillsynsmyndighet exempelvis konstaterar att det finns en risk att verksamheten inom
en nära framtid kommer att gå i konkurs bör detta kunna vara ett skäl att ingripa mot
verksamheten. Även om barn, elever eller brukare ännu inte påverkas på ett sätt som
kan ge anledning att ingripa på andra grunder kan det finnas skäl att återkalla ett
tillstånd så att verksamheten kan avvecklas på ett mer ordnat sätt än genom
exempelvis en konkurs mitt under en termin. Ett krav bör därför införas på att aktören
ska ha ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna för verksamheten. Kravet på
att den enskilde ska ha ekonomiska förutsättningar att följa föreskrifterna för
verksamheten gäller under hela den tid då verksamheten bedrivs. I kravet på
ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som
innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för
nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin
kraftigt försämras, t.ex. genom vikande elevunderlag eller att aktörens tillgångar
minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet
av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter. Om verksamheten visar ett
underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller andra medel, exempelvis en
bankgaranti, tillgängliga för att hantera underskottet. En prognos som visar att det
finns förutsättningar att inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation
på att kravet är uppfyllt.
Skolinspektionens utredning
Av utredningen framgår att verksamheten inte bär sina kostnader, det vill säga
kostnaderna överstiger intäkterna, och att så har varit fallet under en längre period.
Huvudmannen har inte burit sina kostnader under de fyra senaste räkenskapsåren
enligt årsredovisningarna för räkenskapsår 2015/2016 till och med 2018/2019.
Elevantalet har dock ökat till 125 elever vårterminen 2020 enligt skriftlig uppgift från
huvudmannen. Detta indikerar en intäktsökning under räkenskapsåret 2019/2020 då
antalet elever uppgick till 113 under hösten 2018 enligt uppgifter från Skolverket. Enligt
resultatrapporten för perioden 1 juli 2019 till och med 30 november 2019 redovisar
huvudmannen också en vinst om 552 000 kronor för de fem första månaderna av
räkenskapsår 2019/2020. Resultatrapporten är dock preliminär och företrädare för
huvudmannen har i både intervju den 28 februari 2020 och i skriftlig information
uppgett att styrelsen räknar med ett lägre resultat för helåret 2019/2020. Enligt
företrädare för huvudmannen är anledningen till det förbättrade resultatet att
huvudmannen minskat sina kostnader så mycket som möjligt samt att de varit tvungna
att göra personalnedskärningar för att kunna driva verksamheten vidare. Vidare
uppges i intervjun den 28 februari 2020 att skolan räknar med att ha omkring 130 elever
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läsåret 2020/2021, men företrädarna uppger samtidigt att det behöver vara 180 elever
för att kunna få en stabilitet.
Av utredningen framgår vidare att aktiekapitalet är förbrukat och därmed saknas
medel att täcka upp för resultatmässiga förluster. Av årsredovisningarna för 2017/2018
och 2018/2019 framgår att det egna kapitalet har varit negativt sedan den 30 juni 2018.
Enligt den kontrollbalansräkning som huvudmannen har skickat in understeg det egna
kapitalet hälften av det registrerade aktiekapitalet per den 31 december 2017 och det
fanns inga övervärden att ta hänsyn till. Eget kapital uppgick enligt
kontrollbalansräkningen till 16 881 kronor. En första kontrollstämma hölls den 2 mars
2018 och där beslutades att bolaget inte ska träda i likvidation utan att verksamheten
ska fortsätta. Av skriftlig information från huvudmannen framkommer att någon
ytterligare kontrollbalansräkning inte har upprättats. Enligt den preliminära
balansrapporten per den 30 november 2019 uppgick det egna kapitalet till minus 1,4
miljoner kronor. Det innebär att huvudmannens skulder överstiger de totala
tillgångarna med motsvarande belopp och är ett resultat av att huvudmannen inte burit
sina kostnader. Enligt årsredovisningen för 2018/2019 uppgick det egna kapitalet till
minus 2,0 miljoner kronor den 30 juni 2019. I revisionsberättelsen för räkenskapsår
2018/2019 skriver den godkände revisorn att det förbrukade egna kapitalet,
tillsammans med att det i förvaltningsberättelsen framgår att bolaget genom ökad
kostnadskontroll och ökade intäkter ska kunna driva bolaget vidare, tyder på att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten.
Av utredningen framgår vidare att det finns en risk för att huvudmannen inte kommer
att kunna betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. Enligt
årsredovisningen för räkenskapsår 2018/2019 översteg de kortfristiga skulderna
omsättningstillgångarna med 1,7 miljoner kronor per den 30 juni 2019. Även de två
bokslutsdatumen dessförinnan har de kortfristiga skulderna överstigit
omsättningstillgångarna enligt årsredovisningarna för 2016/2017 och 2017/2018.
Vidare har revisorn, i revisionsberättelsen för räkenskapsår 2018/2019, anmärkt på att
huvudmannen vid ett flertal tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Enligt
utdrag från UC daterat den 9 januari 2020 har Bellevueskolan AB ingen skuld hos
Kronofogden men det framgår att huvudmannen ådragit sig två anmärkningar
avseende restförda fordringar om totalt 11 500 kronor under juni och augusti 2019. Den
preliminära balansrapporten per den 30 november 2019 indikerar att likviditeten
fortsatt är svag då huvudmannens kortfristiga skulder fortsatt överstiger
omsättningstillgångarna. I intervju med företrädare för huvudmannen, den 28 februari
2020, framkommer vidare att det förekommer att huvudmannen betalar fakturor med
viss eftersläpning.
Av inskickade aktieböcker framgår att huvudmannen ingår i en koncern. Humfry
Group AB (556860-7062) är huvudmannens moderbolag och Branssonskolan AB
(556836-7352) är huvudmannens systerbolag. Moderbolaget upprättar ingen
koncernredovisning men av årsredovisningarna för 2018/2019 för respektive
koncernbolag framgår att varken moder- eller systerbolaget redovisar någon
omsättning under räkenskapsår 2018/2019 samt att båda bolagen har ett förbrukat eget
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kapital per den 30 juni 2019. Systerbolagets egna kapital uppgår till minus 246 kronor
och enligt förvaltningsberättelsen har ingen kontrollbalansräkning upprättats.
Moderbolagets egna kapital uppgår till minus 674 000 kronor och den godkände
revisorn hänvisar bland annat till det förbrukade egna kapitalet när han i
revisionsberättelsen för räkenskapsår 2018/2019 anger att det finns förhållanden som
tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Företrädare för huvudmannen har
skickat in en kontrollbalansräkning för moderbolaget daterad den 30 juni 2017 och
enligt denna finns inga övervärden att ta hänsyn till. Det egna kapitalet uppgick till
minus 149 000 kronor enligt kontrollbalansräkningen. Någon kontrollbalansräkning
nummer två har inte upprättats. Av utdrag från UC, daterade den 5 mars 2020, framgår
dock att moder- och systerbolaget inte har några betalningsanmärkningar eller skulder
hos Kronofogden.
Skolinspektionen har begärt in aktuella resultat- och balansrapporter för perioden 1 juli
2019 till och med 30 november 2019 men enligt uppgift från företrädare för
huvudmannen har inget bokförts i moder- och systerbolaget under hösten 2019.
Motivering till avstående från ingripande

I enlighet med beskrivningen ovan bedömer Skolinspektionen att brister föreligger i
huvudmannens verksamhet vid Bellevueskolan. Av skäl som redovisas tidigare i detta
beslut avstår dock Skolinspektionen från att ingripa när det gäller aktuell brist.

Ägar- och ledningsprövning

Huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att bedriva skolverksamhet
Skolinspektionens slutsats

Skolinspektionen konstaterar att styrelseledamöterna PS, HK och JL tillhör
ledningskretsen i Bellevueskolan Aktiebolag och att de suttit i styrelsen sedan 2012 och
2014. Även Branssonskolan AB och Humfry Group AB har ingått i Skolinspektionens
utredning i egenskap av närstående bolag.
I Skolinspektionens tillsyn har bland annat framkommit att den godkände revisorn,
såväl räkenskapsåret 2017/18 som 2018/19, anmärkt på att någon andra kontrollstämma
inte hållits inom åtta månader från den första kontrollstämman (en kontrollstämma ska
hållas om en kontrollbalansräkning visat att det egna kapitalet understiger hälften av
aktiekapitalet) och konstaterat att styrelsen därmed i strid med gällande krav i
aktiebolagslagen underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i
likvidation (något som alltså styrelsen är skyldig att göra om en andra kontrollstämma
inte hållits inom åtta månader från den första). Revisorn har vidare anmärkt på att det
finns brister i den interna kontrollen och att huvudmannen släpar efter med
redovisningen. Revisorn har även i dessa avseenden konstaterat att
styrelsemedlemmarna inte följt aktiebolagslagens krav. Därtill har revisorn konstaterat
att skatter och avgifter inte betalats i tid vid ett flertal tillfällen. Skolinspektionen
konstaterar att revisorn även har anmärkt på en del motsvarande brister när det gäller
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moderbolaget Humfry Group AB, som består av samma styrelseledamöter som
Bellevueskolan AB. Vid tillsynen har vidare, som utvecklats närmare under rubriken
"huvudmannen saknar ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet",
framkommit att Bellevueskolan Aktiebolag under en längre tid haft bristfälliga
ekonomiska förutsättningar, och att tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att komma till
rätta med detta, något som ytterst drabbat eleverna vid skolenheten. Ovanstående har
inträffat under den period som PS, HK och JL varit styrelseledamöter i
huvudmannabolaget.
Mot bakgrund av ovanstående finns det enligt Skolinspektionen anledning att
ifrågasätta om styrelseledamöterna PS, HK och JL uppfyller de krav som ställs på
lämplighet för att bedriva skolverksamhet. Omständigheterna skulle enligt
Skolinspektionens mening behöva klarläggas ytterligare men beaktat att huvudmannen
valt att avveckla verksamheten och godkännandet därför återkallas finner
Skolinspektionen inte skäl att utreda frågan vidare. Skolinspektionen tar således inte
ställning till frågan om ovan nämnda personer i ägar- och ledningskretsen uppfyller
det krav på lämplighet som ställs i skollagen.
Rättslig reglering
Av skollagen framgår att enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän för
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola
och fritidshem. Godkännandet ska lämnas om den enskilde tgenom erfarenhet eller på
annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller fr verksamheten, 2.har
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och 3.i
övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person
krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen
ska vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i
övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. I fråga om en juridisk person
ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse 1.den
verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt
har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 2.styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, 3.bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4.personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över
verksamheten.
Av aktiebolagslagen framgår att en styrelses huvuduppgifter innebär att styrelsen
svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en
koncern, koncernens ekonomiska situation.
Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter
eller till andra, skall styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om
delegationen kan upprätthållas.
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Av aktiebolagslagen framgår vidare att allmän domstol skall besluta att bolaget skall gå
i likvidation, om någon andra kontrollstämma inte hålls inom den tid som anges i 16 §
första stycket, eller den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra
kontrollstämman inte har granskats av bolagets revisor eller inte utvisar att det egna
kapitalet, beräknat enligt 14 §, vid tiden för stämman uppgick till minst det registrerade
aktiekapitalet och stämman inte har beslutat att bolaget ska gå i likvidation.
I sådana fall som avses i första stycket skall styrelsen ansöka hos tingsrätten om beslut
om likvidation. Ansökan skall göras inom två veckor från den andra kontrollstämman
eller, om en sådan inte har hållits, från den tid punkt då den senast skulle ha hållits.
Frågan om likvidation kan även prövas på ansökan av en styrelseledamot, den
verkställande direktören, en revisor i bolaget eller en aktieägare. Beslut om likvidation
skall inte meddelas, om det under ärendets handläggning vid tingsrätten visas att en
kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §,
uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och
lagts fram på en bolagsstämma. Beslutet om likvidation gäller omedelbart.
Skolinspektionens utredning
I Skolinspektionens utredning framkommer att i styrelsen för Bellevueskolans
Aktiebolag sedan augusti 2012 ingår styrelseordföranden PS och styrelseledamoten HK
samt sedan april 2017 styrelseledamoten JL. I utredningen framkommer vidare att
samma personer ingår i styrelsen för moderbolaget Humfry Group AB.

I tillsynen har Skolinspektionen tagit del av Bellevueskolan Aktiebolags
revisionsberättelse för räkenskapsår 2018/2019. Vid granskning av denna framgår dels
att den godkända revisorn anmärker på att någon andra kontrollstämma inte hållits
inom åtta månader från den första kontrollstämman, dels att Bellevueskolan Aktiebolag
underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i likvidation.
Vidare anmärker revisorn, i samma revisionsberättelse, på att bolaget haft brister i den
interna kontrollen och eftersläpning med redovisningen. Revisorn anmärker också på
att skatter och avgifter vid ett flertal tillfällen inte betalats i tid. I moderbolaget Humf-ry
Group AB:s revisionsberättelse för 2018/2019 anmärker revisorn också på att någon
andra kontrollstämma inte hållits inom åtta månader från den första kontrollstämman
och att styrelsen underlåtit att ansöka hos tingsrätten om att bolaget ska gå i
likvidation.
Revisorn gjorde även samma anmärkning i revisionsberättelsen för Bellevueskolan
Aktiebolag för räkenskapsår 2017/2018.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Styrning och utveckling av verksamheten
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Bellevueskolan Aktiebolag uppfyller
författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
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På Skolinspektionens vägnar

X Helena Boöthius
Enhetschef
Signerat av: Helena Boethius

X Daniel Talje
Utredare/Föredragande
Signerat av: Daniel Talje

I ärendets slutliga handläggning har utredaren Mahlin Hjertstrand deltagit.

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Bellevueskolan
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Fakta om Bellevueskolan
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Bellevueskolan Aktiebolag under
vårterminen 2020 och besökte skolan den 26-28 februari.
Bellevueskolan är en fristående skola med förskoleklass och årskurserna 1-9. Skolan
ligger i bostadsområdet Bellevuegården i sydvästra Malmö. Vid tidpunkten för
tillsynen går 125 elever på skolan. För eleverna i flera årskurser bedrivs undervisningen
i åldersblandade klasser. Skolan leds av en rektor som även undervisar i flera ämnen.
Bellevueskolan drivs av aktiebolaget Bellevueskolan Aktiebolag med
organisationsnummer 556568-6135. Genom beslut av Skolverket den 15 november 1999,
dnr 99:932, har huvudmannen rätt att bedriva utbildning för årskurserna 1-9. Genom
beslut från Skolverket den 30 mars år 2000, dnr 99:3188, har huvudmannen även rätt att
bedriva utbildning i förskoleklass.

