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Skolinspektionens beslut
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen
avslutar härmed tillsynen för LOKS AB.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna

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

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att LOKS AB uppfyller författningarnas
krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.

På Skolinspektionens vägnar
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Sara Carlsson
Beslutsfattare
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Anna Kjellberg
Föredragande

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
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Fakta om LOKS AB
Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört tillsyn av LOKS AB med
organisationsnummer 556583-5146. Detta beslut avser huvudmannens samlade
ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasieskola.
LOKS AB är huvudman för fyra grundskolor varav tre av dessa har tillhörande
fritidshemsverksamhet, en grundsärskola, en gymnasiesärskola och en gymnasieskola.
Vid tiden för tillsynen var det totalt ca 640 elever inskrivna i huvudmannens
grundskoleenheter, sju elever i grundsärskolan, fyra elever i gymnasiesärskolan och 94
elever i gymnasieskolan.
Huvudmannens ansvarstagande för grundskolan bedöms i Skolinspektionens beslut
med dnr 44-2016:11123, fritidshemmen bedöms i Skolinspektionens beslut med dnr 442016:11124, för grundsärskolan bedöms i Skolinspektionen beslut med dnr 44-2017:8936
och för gymnasiesärskolan bedöms i Skolinspektionens beslut med dnr 44-2017:8938.
Måluppfyllelse

Kunskapsresultat

Av totalt 31 elever som började på skolan 2013/14 tog 80,6 procent gymnasieexamen
inom tre år examensläsåret 2015/16 (riket 76,4%). Examensläsåret 2014/15 var det 58,8
procent av 34 elever som tog examen inom tre år.
Enligt SIRIS var den genomsnittliga betygspoängen för skolenheten 13,4 läsåret 2015/16
(riket 14,7). Genomsnittet var för naturvetenskapsprogrammet 14,7 (riket 15,6) och för
samhällsvetenskapsprogrammet 11,8 (riket 14,2).
Andel elever med godkänt betyg (lägst E) i gymnasiegemensamma ämnen samt
gymnasiearbetet var läsåret 2015/16 lägst på samhällsvetenskapsprogrammet i
gymnasiearbetet (85,7%), i kursen matematik (85,7%), i kursen historia (92,9%) och i
kursen naturkunskap (92,9%).
Trygghet och studiero

Enligt den enkät Skolinspektionen genomförde hösten 2016 inför tillsynen var
resultatet avseende trygghet högre än övriga deltagande skolenheter i riket (index 9,0)
jämför med riket (index 8,3). Resultatet avseende studiero var något högre för
Ansgargymnasiet (index 6,5) jämfört med riket (index 5,9).

