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VERKSAMHET
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Fristående verksamhet
Skolans namn:

Rektor:

Adress:

Postnr:

Postort:

Utförare av insyn
Datum:

Namn insynsutförare:

Funktion:

Namn insynsutförare:

Funktion:

s

Närvarande vid insynsbesök
Namn och roll/ansvarsfunktion:

Namn och roll/ansvarsfunktion:

Namn och roll/ansvarsfunktion:

Namn och roll/ansvarsfunktion:

Information om verksamheten
Ange driftsform:

Elevgruppen (avser grundskola)
Ange antal platser enligt tillstånd:

Ange antal barn inskrivna i fritidshem:

Ange antal grupper i fritidshem:

Antal elever per årskurs (grundskola)
Antal elever i förskoleklass 1:

Antal elever i åk 1:

Antal elever i åk 2:

Antal elever i åk 3:

Antal elever i åk 4:

Antal elever i åk 5:

Antal elever i åk 6:

Antal elever i åk 7:

Antal elever i åk 8:

Antal elever i åk 9:

Insynsbesök ANDA v. 1.5

Ange antal elever med annat modersmål:

Ange vilka språk som talas:

Studiehandledning på modersmål (grundskola)
Ange på vilka språk studiehandledning erbjuds, på vilket sätt och hur det erbjuds:

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevgruppen (gymnasieskola)
Ange antal platser enligt tillstånd:

Antal elever per årskurs (gymnasieskola)
Antal elever i åk 1:

Antal elever i åk 2:

Antal elever i åk 3:

Elever med annat modersmål (gymnasieskola)
Ange antal elever med annat modersmål:

Ange vilka språk som talas:

g

Studiehandledning på modersmål (gymnasieskola)
Ange på vilka språk studiehandledning erbjuds, på vilket sätt och hur det erbjuds:

Personal
Totalt antal anställda:

Lärarutbildning

Specialpedagogutbildning
Skolsköterska
Kurator

Studie- och yrkesvägledare
Skolledning

Speciallärarutbildning

Annan utbildning för arbete med barn
Ingen utbildning för arbete med barn

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Övrig personal: Ex. kökspersonal, lokalvård
Ange ev. yrkeskategorier:

Antal:

Tjänstgöringsgrad:

Skolans pedagogiska uppdrag utifrån läroplan
Beskriv arbetet med normer och värden
Hur ser era rutiner ut för att ta emot nya elever?

Beskriv arbetet med utveckling och lärande
Hur uppmuntrar ni lust att lära hos varje elev?

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Vilka metoder har ni för att följa upp och dokumentera elevernas lärande?

Hur arbetar ni med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd?

Beskriv arbetet med elevers inflytande
Hur arbetar ni med elevers inflytande och delaktighet utifrån miljöns utformning och verksamhetens innehåll?

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Samverkan i övrigt
Ange samverkan i övrigt:

Lärande miljö (ändamålsenliga lokaler utifrån styrdokumentens krav)
Lokalers storlek, utformning av pedagogisk miljö, pedagogisk utrustning, pedagogiskt material, tillgänglighet, stimulering till
lärande:

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Det systematiska kvalitetsarbetet
Beskriv det systematiska kvalitetsarbetet (elevers trygghet och trivsel, gymnasieskolans uppdrag, elevers-, vårdnadshavares- och
medarbetares delaktighet, rutiner):

Vilka rutiner finns för klagomålshantering?

Särskilt fokusområde
Ange om verksamheten har särskilt fokusområde:

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Avgångsbetyg och gymnasiebehörighet i procent avseende grundskola
Ange meritvärde:

Gymnasiebehörighet:

Slutbetyg och högskolebehörighet i procent avseende gymnasieskola

Program

Betygsmedelvärde

Högskolebehörighet

Program 1:

Program 2:

Program 3:

Program 4:

Program 5:

Program 6:

Program 7:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Värde:

Registrera: Ja. Förvaringsplats: Evolution. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn.
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter
raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens dataskyddsombud
dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.

