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Huvudman  
Hällebergsförsamlingen 
Skälläckerödsvägen 6 
459 31 Ljungskile 
Organisationsnummer: 858500-0410  

Ärendet 
Tillsyn av Hällebergsskolan. 

Beslut 

Skolinspektionen avslutar ärendet. 

Om ärendet 
Skolinspektionen genomför under höstterminen 2021 och vårterminen 2022 en te-

matisk tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning samt tillsyn av 

undervisning på vetenskaplig grund. Genom den tematiska tillsynen ska Skolin-

spektionen kontrollera om verksamheten följer gällande bestämmelser om att 

undervisningen är saklig, allsidig och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfa-

renhet, att undervisningen är icke-konfessionell samt om utbildning och undervis-

ning bedrivs i enlighet med läroplanens värdegrund. 

Hällebergsskolan i Uddevalla kommun har ingått i den tematiska tillsynen. Huvud-
man för verksamheten är Hällebergsförsamlingen med organisationsnummer 
858500-0410.  
 

Skolinspektionen besökte Hällebergsskolan den 1, 14 och 15 februari 2022. Vid be-

söken intervjuade myndigheten elever, lärare, och rektorn. Skolinspektionen ge-

nomförde även lektionsobservationer. Myndigheten har också tagit del av doku-

mentation som granskats i tillsynen.  

Huvudmannen har yttrat sig över Skolinspektionens protokoll samt övrigt material 

av betydelse för beslutet. 
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Motivering av beslutet 
Skolinspektionens tillsyn har omfattat följande områden. 

- Att undervisningen är saklig, allsidig och vilar på vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet.  

- Att undervisningen är icke-konfessionell. 

- Att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med läroplanens värde-

grund. 

Omständigheter som ligger till grund för bedömningen  

Skolinspektionen har genomfört ett antal lektionsobservationer samt intervjuer 

med elever, lärare och rektorn. Skolinspektionen har även tagit del av dokumentat-

ion, till exempel skolans plan mot kränkande behandling och undervisande lärares 

planeringar i bland annat ämnena biologi, religion och musik. 

Rättslig reglering 

Av 1 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att utbildningen ska utformas i överens-

stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättig-

heterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Utbild-

ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Enligt 1 kap. 7 § skollagen får utbildningen vid fristående skolor ha en konfessionell 

inriktning. Undervisningen vid fristående skolor ska dock vara icke-konfessionell.  

I förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet föreskrivs i del 1 Skolans värdegrund och uppdrag, avsnittet saklighet 

och allsidighet att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig. Vidare fram-

går av samma del i läroplanen, i avsnittet grundläggande värden, att undervis-

ningen i skolan ska vara icke-konfessionell och att de värden som skolan ska ge-

stalta och förmedla är de som framgår av regleringen i 1 kap. 5 § skollagen. När-

mare bestämmelser om undervisningens innehåll finns i respektive ämnes kurs-

plan. 

Skolinspektionens bedömning 

Av utredningen i ärendet framkommer inte annat än att verksamheten uppfyller 

författningarnas krav inom de områden som tillsynen har omfattat. Ärendet ska 

därför avslutas.  

 

 



  

Skolinspektionen 
  

   3 (3) 

Dnr 2022:906 

 

 

Beslutet har fattats av utredare Sara Carlsson. 

I den slutliga handläggningen har undervisningsråd Kristina Svensson (föredra-

gande), utredare Katrin Söderlind och jurist Charlotte Rudebeck medverkat. 


