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Skolinspektionens beslut 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller 
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen 
avslutar härmed tillsynen i Håslövs byaskola. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Undervisning och lärande 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Styrning och utveckling av verksamheten 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

På Skolinspektionens vägnar 

7-oh, 7 r) 
Lotta Kårlind 
	

Char otta Nord 
Enhetschef 
	 Föredragande/utredare 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Håslövs byaskola 
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Fakta om Håslövs byaskola 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av MIBA Skolor AB under vårterminen 2017. 
Håslövs byaskola besöktes av Skolinspektionen den 17 maj 2017. 

Håslövs Byaskola ligger i byn Håslöv i Vellinge kommun. Skolenhetens huvudman är 
MIBA Skolor AB, med organisationsnummer 556494-6530, som köpt verksamheten av 
Norlandia Skolor ab (före detta Kämpingestugan AB). MIBA Skolor AB har tillstånd att 
bedriva verksamhet vid Håslövs byaskola upp till och med årskurs 6, men vid tiden för 
Skolinspektionens tillsyn bedrivs endast verksamhet upp till och med årskurs 3, 
förutom för en elev i årskurs 4 och för två elever i årskurs 5. Vid skolenheten är totalt 23 
elever inskrivna, varav nio elever är nyanlända. Skolan har åldersblandade klasser där 
elever från olika årskurser undervisas tillsammans. Skolenheten har ett fritidshem i 
vilket 22 elever är inskrivna. Fritidshemmet delar lokaler med skolenheten. 
Fritidshemmet består av en avdelning. Skolenheten liksom fritidshemmet leds av en 
rektor 

Måluppfyllelse 

Årskurs 3 

Rektorn har inte lämnat någon redovisning av elevernas måluppfyllelse för åren 2012-
2016 med motiveringen att statistik saknas då skolenheten startade i ny regi i augusti 
2016. Enligt den nuvarande huvudmannens utsaga lämnade inte den tidigare 
huvudmannen något systematiskt kvalitetsarbete eller underlag/resultat för tidigare 
läsår vid försäljningen av aktiebolaget. Nationell statistik finns dock att tillgå och 
redovisas nedan. 

När det gäller nationellt prov i svenska år 2015/2016 visar nationell statistik att 100 
procent av eleverna når kunskapskraven för godtagbara kunskaper i samtliga delprov. 
Detta är en högre måluppfyllelse än läsåret år 2014/2015 då samtliga elever når 
kunskapskraven för godtagbara kunskaper i följande delprov: tala — muntlig uppgift; 
läsa — berättande text; läsa — enskild högläsning samt skriva — berättande text. På 
följande delprov det läsåret uppnår 93,3 procent av eleverna kunskapskraven för 
godtagbara kunskaper: läsa — faktatext; läsa — enskilt textsamtal; skriva — stavning och 
interpunktion samt skriva — faktatext. 

När det gäller nationellt prov i matematik år 2015/2016 visar nationell statistik att 100 
procent av eleverna når kunskapskraven för godtagbara kunskaper i följande delprov: 
muntlig kommunikation; rumsuppfattning och geometriska objekt; förståelse för 
räknesätt; mäta, jämföra, uppskatta tid och volym samt positionssystemet och 
huvudräkning. I delproven proportionella samband och matematiska likheter samt tal i 
bråkform uppnår 91,7 procent av eleverna godtagbara kunskaper. För delprovet 
skriftliga räknemetoder finns ingen nationell statistik att hämta då resultatuppgiften 
baseras på färre än 10 elever. 
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Skolenkäten 

Enkätsvar från skolenheten finns endast från år 2013. Detta gäller för såväl pedagogisk 
personal som för vårdnadshavare till barn i grundskola och för vårdnadshavare till 
barn i förskoleklass. Rektorn och huvudmannen uppger att de inte vet varför den 
tidigare huvudmannen (Norlandia Skolor AB) inte ombesörjde att Skolenkäten våren 
2016 genomfördes. 
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