Begäran om yttrande
Malmö kommun

2020-05-26
1 (2)
Dnr 2020:4088
Aktbilaga 1

Begäran om yttrande angående utbildning på
språkintroduktion
Med anledning av uppgifter, som framkommit vid den regelbundna tillsynen av Norra
Sorgenfri gymnasieskola, om att utbildningen på språkintroduktion i Malmö kommun
inte fullt ut utgår från elevernas behov har Skolinspektionen beslutat att öppna en
riktad tillsyn av om Malmö kommun erbjuder språkintroduktion i enlighet med
författningarnas krav.
Vid skolbesöket framkom följande uppgifter. Elever har tidigare fått ansöka på nytt till
språkintroduktion efter ett års utbildning, men utbildningen planeras numera för två
år. Vare sig det handlar om ett eller två år uppnås inte syftet med utbildningen för
dessa elever då de behöver längre tid på språkintroduktion. Elever skrivs ut från
språkintroduktion och går över till Komvux eller arbetsförmedlingen efter vårterminen
det år de fyller 20 år. På skolan finns en hel klass den här terminen där det är aktuellt
med utskrivning då eleverna fyller 20 år.
I en komplettering inom ramen för den regelbundna tillsynen av Agnesfrids
gymnasium har Skolinspektionen fått information om kommande förändringar av
organiseringen av språkintroduktion samt den nya planen för introduktionsprogram
som avser läsåret 2020/2021.
Malmö kommun ombeds yttra sig över följande:








Hur säkerställer Malmö kommun att elever som innevarande läsår är inskrivna
på språkintroduktion, på någon av Malmös gymnasieskolor, får en utbildning
som avseende längden är planerad utifrån elevernas behov?
Hur säkerställer Malmö kommun att nämnda elever inte behöver söka om
utbildningen på språkintroduktion igen till hösten 2020?
Stämmer uppgifterna om att elever skrivs ut per automatik från
språkintroduktion när de fyller 20 år?
Om ja, hur säkerställer huvudmannen att planeringen för elever på
språkintroduktion utgår från deras individuella behov och inte deras ålder?
Görs en sådan planering, som innebär att eleven skrivs ut när hen fyller 20 år, i
samråd med eleven?
Finns det en planering för att gå igenom och vid behov revidera samtliga
elevers individuella studieplaner utifrån den förändring som beskrivs ovan om
att utbildningen nu planeras på längre än ett år?
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Yttrandet ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 juni 2020 till
Skolinspektionen.Lund@skolinspektionen.se

På Skolinspektionens vägnar

Maria Nyman
Utredare

