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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 LOKS Trädgårdsskolan F-6.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister
Undervisning och lärande

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

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att LOKS AB 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 LOKS AB uppfyller författningarnas
krav inom styrning och utveckling av verksamheten.

På Skolinspektionens vägnar

‘".•
Sara Carlsson
Beslutsfattare

L/1-Henrik Bergström
Föredragande

Allmänt om tillsynen:
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se
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Fakta om LOKS Trädgårdsskolan F-6
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av LOKS AB under hösten 2017. LOKS
Trädgårdsskolan F-6 besöktes av Skolinspektionen den 30 augusti 2017.
Trädgårdsskolan F-6 är en fristående grundskola som bedriver undervisning i
årskurserna 4-6 belägen i Uppsala kommun.
Huvudman för skolan är LOKS AB med organisationsnummer 556583-5146.
Regeringen beslutade den 12 mars 1987 (dnr 50:0032:1) att godkänna Livets Ords
Kristna Skola i Uppsala kommun som fristående grundskola för årskurserna 1-9 och
förklarade därefter i beslut den 13 februari 1992 (dnr 2763,3556/91) att skolan var
berättigad till bidrag för skolans elever. Uppsala kommun beslutade den 18 juni 1997
om tillstånd att bedriva fritidshem.
Huvudmannen begärde i en skrivelse som inkom till Skolinspektionen den 31 januari
2011 (dnr 34-2011:1324) att verksamheten vid Livets Ords Kristna grundskola skulle få
bedrivas i fyra separata skolenheter med egna tillstånd. Skolinspektionen godkände i
beslut den 29 april 2011 (dnr 31-2011:1355) Livets Ord Kristna Skola Trädgårdsskolan
som fristående grundskola med rätt till bidrag för årskurs 1-5 samt förskoleklass från
och med den 1 maj 2011. Från och med den 30 juni 2011 avser godkännandet och rätten
till bidrag även årskurs 6.
Skolinspektionen godkände den 11 december 2014 i ett beslut (dnr 34-2014:3794), med
stöd av 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), LOKS AB (556583-5146) som ny huvudman för
förskoleklass, grundskola årskurserna 1-6 och fritidshem vid Livets Ords Kristna Skola
— Trädgårdsskolan i Uppsala kommun.
Skolan hade vid tidpunkten för Skolinspektionens tillsyn, enligt uppgift från rektorn,
123 elever.
Måluppfyllelse
Kunskapsresultat

Årskurs 6
Enligt Skolverkets nationella statistik för läsåret 2016/17 var den genomsnittliga
betygspoängen högre än genomsnittet i riket i alla ämnen förutom hem- och
konsumentkunskap där den genomsnittliga betygspoängen var lägre än riket samt i
slöjd där den genomsnittliga betygspoängen var densamma som i riket. Andelen elever
som nådde de kunskapskrav som minst ska uppnås i alla ämnen var 100 procent.
Motsvarande värde för riket var 77,7 procent.
Trygghet och studiero
I Skolinspektionens enkät som genomfördes hösten 2016 svarade 37 elever

(svarsfrekvens 97 procent). 68 procent av eleverna i årskurs 5 att de upplever att de har
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studiero på lektionerna. På påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" får
Trädgårdsskolan medelvärdet 8,6 jämfört med medelvärdet 8,4 för samtliga åk 5.

