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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 Uppsala Waldorfskola.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Undervisning och lärande

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande
behandling.
Styrning och utveckling av verksamheten

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid
skolenheterna.
Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.

På Skolinspektionens vägnar

Blomberg
B Y tsfattare

Robert Sondell
Föredragande

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
Bilagor
Bilaga 1: Fakta om Uppsala Waldorfskola
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Fakta om Uppsala Waldorfskola
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren
2017. Uppsala Waldorfskola besöktes av Skolinspektionen den 30 maj 2017.
Den enskilda huvudmannen Stiftelsen Uppsala Waldorfskola (org.nr 817603-1154)
bedriver förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola i årskurserna 1-9.
Tillsynen av förskolan ansvarar Uppsala kommun för och omfattas således inte av detta
tillsynsbeslut.
Uppsala Waldorfskola ligger i Håga, några kilometer sydväst om Uppsala centrum.
Styrelsen består av lärare samt vårdnadshavare. Skolan leds av en rektor som är ny i sin
tjänst under läsåret 2016/17. Vid skolenheten får ca 130 elever sin utbildning från
förskoleklass upp till årskurs 9.
Måluppfyllelse

Betyg åk 9:

87 procent av skolans elever uppnådde kunskapskraven i alla ämnen läsåret 2015/16.
Den genomsnittliga betygspoängen för respektive ämne var som lägst 13,3 (geografi)
och som högst 17,3 (engelska samt idrott och hälsa). Den genomsnittliga meritpoängen
samma läsår var ca 263 meritpoäng vilket var en betydande ökning i jämförelse med
läsåret 2014/15 då skolenhetens genomsnittliga meritpoäng låg på ca 220.
Nationella prov åk 9:

I stort sett har alla elever som deltagit i de nationella proven uppnått minst provbetyg E
i samtliga ämnen och delprov under läsåret 2015/16. Dock varierar andelen deltagare
mellan som lägst 66,7% i matematik till 93,3% i svenska (delprov tala) där det högsta
deltagandet redovisats. De nationella proven i ämnet engelska genomförde 87 procent
av skolans elever och de uppnådde en genomsnittlig provbetygspoäng av 18,3.
Måluppfyllelse åk 6:

Skolenheten sätter inte betyg förrän i årskurs 9. Enligt skolans egen redovisning nådde
samtliga elever i årskurs 6, läsåret 2015/16 kunskapskraven i ämnena bild, hem- och
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, fysik, samhällskunskap och svenska. I
ämnena geografi, historia och religion nåddes den lägsta måluppfyllelsen, 67 procent
av eleverna uppnådde kunskapskraven i dessa ämnen.
Nationella prov åk 6:

Skolenheten hade för få elever under läsåret 2015/16 för att något officiellt resultat ska
publiceras i SIRIS.
Nationella prov åk 3:
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Läsåret 2015/16 nådde samtliga eller i stort sett samtliga kravnivån i alla delprov i
samtliga ämnen.
Resultat från skolenkäten:

Eleverna i årskurs 5 och 9, vårdnadshavare samt pedagogisk personal har under hösten
2016 svarat på Skolenkäten. I enkätomgången var det för få svarande elever i årskurs 5
för att resultaten ska publiceras i Skolverkets databas SIRIS. Eleverna i årskurs 9
uppger sig vara mest nöjda med de frågeområden som berör grundläggande värden i
undervisningen, där ligger skolans resultat över genomsnittet för enkätomgången.
Samma elever var inte lika nöjda med de områden som berörde möjligheten till
stimulans i skolarbetet och att lärarna tror på elevernas förmåga. Elevernas skattningar
låg där under genomsnittet för enkätomgången.
Vårdnadshavarna har skattat i stort sett samtliga frågeområden högre än genomsnittet.
De områden där vårdnadshavarna särskilt skattar skolans verksamhet högt berör
frågor kring grundläggande värderingar, elevernas trygghet och arbetet med att
förhindra kränkningar.
Den pedagogiska personalens enkätresultat visar på höga skattningar inom samtliga
frågeområden. Frågor kring det pedagogiska ledarskapet sticker särskilt ut i positiv
bemärkelse.

