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Kommunstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Elevdokumentation i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden  

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden i Borås Stad. Granskningens övergripande syfte är att undersöka hur väl nämndens 
verksamhet uppfyller lagkrav och regler inom området elevdokumentation.

Granskningen visar att nämnden har implementerade övergripande systemstöd för områdena betyg, 
individuell studieplan, närvaro-/frånvarorapportering, åtgärdsprogram, hantering av disciplinära  
och andra särskilda åtgärder samt elevhälsohandlingar. Granskningen visar även att nämnden har 
centralt framtagna rutiner avseende disciplinära och andra särskilda åtgärder. Rutiner för upprättande 
av åtgärdsprogram finns på alla gymnasieskolor.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
hantering av elevdokumentation är ändamålsenlig.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till resultat i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och Gymnasie-  
och vuxenutbildningsnämnden. 

Boris Preijde
Ordförande andra revisorsgruppen
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