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Högsta betyg för gymnasieutbildning
Noll fel Skolinspektionen hittade inte en enda detalj att anmärka på vid sin inspektion av
Sveriges Ridgymnasiums utbildning på Flyinge.

Gymnasieutbildningen på Flyinge får fint betyg.

−Det händer inte ofta att en skola klarar en granskning utan kritik, säger Hans Larson på
Skolinspektionen.
Ett antal olika punkter granskades av Skolinspektionen vid besöket på Flyinge i början av
oktober, däribland undervisning, trygghet, studiero och hur verksamheten utvecklas och
styrs.
Det vanliga efter en inspektion är att skolan sedan får en lång lista med brister som måste
åtgärdas. I rapporten efter inspektionen på SRG:s gymnasium på Flyinge står en enda
sak: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller
författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats.”
−Det är inte vanligt att vi kommer till den slutsatsen, men det förekommer, säger Hans
Larson, handläggare på Skolinspektionen.

God stämning
− Det är ett helt fantastiskt besked, och jag blev så glad, säger Cecilia Bornhager, rektor
för SRG på Flyinge. SRG startade gymnasieskola på Flyinge hösten 2015 och det är först i
år det finns tre årskurser, med totalt 83 elever.
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−Vi har jättefina elever och stämningen är god på skolan. Eleverna medverkar i stallråd,
matråd, trygghetsråd och flera andra grupper där vi ständigt arbetar med förbättringar av
verksamheten, säger Cecilia Bornhager.
Nyligen blev det klart att SRG får göra en intagning av elever även till hösten 2018, och att
dessa elever får gå kvar på Flyinge under sina tre gymnasieår.
Flyinge ska samtidigt ansöka om att få starta gymnasieutbildning i egen regi, men ett
sådant tillstånd gäller i så fall först från hösten 2019.
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