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Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav inom det område som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen av Move & Walk Sverige AB.

Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av Move & Walk skolorna
som är belägna i Göteborg, Solna och Malmö efter signal den 28 maj 2020 om
att eleverna inte fått sin garanterade undervisningstid under vårterminen 2020.
I huvudsak uppger uppgiftslämnaren att skolan som är belägen i Göteborg
varit stängd för både elever i grundsärskola och gymnasieskola sedan den 16
mars 2020 på grund av smittorisk och att eleverna tillhör en riskgrupp.
Eleverna uppges istället få undervisning digitalt någon timma per skoldag
hemifrån.
Utifrån dessa uppgifter initierades initialt en riktad tillsyn av Move & Walk
skolan i Göteborg. Efter samtal med VD för huvudmannen utökades tillsynen
till att även gälla huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen vid
Move & Walk skolan i Solna och Malmö, då det framkom att huvudmannen
valt att stänga samtliga skolor och tillhörande skolverksamheter vid samma
tidpunkt.
Tillsynen har genomförts genom telefonkontakt med VD för huvudmannen
Move & Walk Sverige AB den 5 juni 2020 och yttrande från huvudmannen som
inkom den 24 juni 2020. Skolinspektionen har även begärt kompletterande
uppgifter om huvudmannens planering inför höstterminen 2020 samt om den
planerade utbildningen kunnat genomföras vid huvudmannens skolor.
Huvudmannen har inkommit med kompletterande svar den 10 juli och den 10
augusti angående planering inför höstterminen 2020.

Bedömning
Av huvudmannens yttrande framgår bland annat följande. Huvudman fattade
beslut att från och med den 16 mars 2020 och tillsvidare som en
försiktighetsåtgärd, att ändra undervisningen till fjärrundervisning för de tre
skolornas elever. Detta innebar att elever skulle stanna hemma och få
undervisning av lärare genom videolänk.
Bakgrunden till beslutet var, enligt huvudmannen att elever på Move & Walk
grundsärskolor och gymnasiesärskolor har stora funktionsnedsättningar,
kroniska sjukdomar samt nedsatt immunförsvar och tillhör därmed
riskgruppen gällande bland annat Covid -19.
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Enligt skolläkaren för Move & Walk skolan i Göteborg och Solna var beslut om
distansundervisning grundat på socialstyrelsens rekommendationer och med
beaktande av Folkhälsomyndighetens vägledningar. Enligt Socialstyrelsen är
personer med intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning
(flerfunktionsnedsättning) i riskgruppen för Covid -19.
Innan beslutet om fjärrundervisning togs har huvudman haft kontakt med
grundskoleförvaltningen/utbildningsförvaltningen i Göteborg, Solna och
Malmö, skolläkare vid berörda skolor och smittskyddsläkare, uppger
huvudmannen. Med detta beslut anser huvudman att eleverna skyddas från att
smittas av Covid-19 och samtidigt säkerställer att undervisningen kan
genomföras. I samband med beslut om fjärrundervisning beslutade huvudman
att alla verksamheters personal som kunde utföra ett fullgott arbete hemifrån,
skulle göra det för att minska risken för smittspridning.
Utifrån 11 kap. 7 § skollagen (som avser bestämmelsen om minsta antal
garanterade undervisningstimmar för elever grundsärskola och med inriktning
träningsskolan) har huvudman beslutat att lägga till tre extra skoldagar (181
skoldagar) till nästa läsår samt höja nästa års undervisningstimmar med detta
läsårets missade timmar. Vidare uppger huvudmannen att man kommer
överväga möjligheten för fjärr-/distansundervisning i vissa situationer även
under nästa läsår för grundsär- och gymnasiesärskolans alla årskurser.
Enligt 19 kap. 20 § skollagen (som avser utbildningens omfattning och
garanterad undervisningstid på program i gymnasiesärskolan) har eleverna har
rätt till minst 3 600 undervisningstimmar om 60 minuter (garanterad
undervisningstid) fördelade på fyra läsår. På Move & Walk gymnasiesärskola
kommer elevers totala undervisningstimmar att omfatta 3 731 timmar . Den
garanterade undervisningstimmar beräknas av huvudmannen under ett läsår
på 35 veckor. Detta ger berörda skolor ett utrymme att säkra att eleverna
uppnår det minsta totala antalet undervisningstimmar.
Enligt huvudmannens kompletterande svar avseende planeringen inför
höstterminen 2020 harhuvudmannen regelbunden kontakt med ansvariga
läkare för bedömning av hur verksamheterna ska löpa på. I den
kompletterande redovisningen uppger huvudmannen att skolorna i Malmö,
Göteborg och Solna kan gå tillbaka till ordinarie undervisning från och med
höstterminen 2020 och huvudman skriver att man fortlöpande för dialog och
följer informationen från myndigheterna. Den 10 augusti kvarstår denna
bedömning och fritidsverksamheten öppnades som vanligt den 3 augusti 2020.
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Skolinspektionen bedömer utifrån huvudmannens redovisning och inlämnad
dokumentationatt det inte framkommit annat än att verksamheten uppfyller
författningarnas krav. Denna bedömning har utgått från de möjligheter som en
huvudman har, enligt förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, att fatta beslut om
tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet.
På Skolinspektionens vägnar

X

Frida Eek

Enhetschef

Signerat av: Frida Eek

X

Christian Floer

Föredragande

Signerat av: Christian Floer

Allmänt om tillsynen:

Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor

Bilaga 1: Fakta om Move & Walk Sverige ab
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Bilaga 1
Fakta om Move & Walk Sverige AB
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Move & Walk sverige ab under
vårterminen 2020. Detta beslut avser huvudmannens samlade ansvarstagande
för utbildningen inom skolformerna grundsärskola och gymnasiesärskola som
bedrivs av Move & Walk sverige ab. Huvudmannen har tre skolor i Göteborg,
Solna och Malmö.
Vid skolorna i Göteborg och Solna bedrivs utbildning för elever i
grundsärskola inriktning ämnen och ämnesområden (träningsskola) för årskurs
1-9 samt gymnasiesärskola, individuella program, årskurs 1–4. Vid Move &
Walk skolan i Malmö bedrivs utbildning för elever i grundsärskola inriktning
ämnen och ämnesområden (träningsskola) för årskurs 1-9
Vid Move & Walk skolan i Göteborg fanns 23 elever i grundsärskola och 6
elever i gymnasiesärskola och i Solna 11 elever i grundsärskola och 18 elever i
gymnasiesärskolan under läsåret 2019/20. Vid Move & Walk skolan i Malmö
fanns 19 elever i grundsärskola under samma läsår.

