Pressmeddelande måndagen den 19 mars 2018

AcadeMedia har startat utredning av Hermods sfi-uppdrag i
Malmö
AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfiundervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods
Malmö har lämnat felaktig information till uppdragsgivaren om vilka lärare som
undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner har entledigats från sina
tjänster.
Hermods i Malmö har cirka 500 elever och 40 medarbetare. Varje månad skickas en
lista på de lärare som arbetar i uppdraget (cirka 25 stycken) till Malmö stad. På den
senaste listan är 15 av de lärare som namnges behöriga. Vid kontroller av denna,
och flera listor bakåt i tiden, visar det sig att det är cirka hälften av dessa som
undervisar på Hermods i Malmö. Övriga namngivna personer på listan arbetar inom
Hermods, men på andra enheter. De har alltså inte undervisat i Malmö utan ersatts
på plats av lärare med en annan behörighet eller av obehöriga lärare.
AcadeMedias initiala granskning visar att detta pågått under lång tid och att chefer på
olika nivåer har varit medvetna om detta. Frågan utreds nu grundligt och skyndsamt
av experter från revisionsbyrån PwC.
Koncernen ser mycket allvarligt på situationen och har entledigat de chefer som känt
till detta. Utredningen som startade i lördags ska vara klar den 25 april.
– Inom AcadeMedia har vi ett delegerat ansvar, med en tydlig process för
riskhantering. Denna process har inte följts. Vi genomför nu en extern granskning
med stöd av experter från PwC. PwC kommer att granska händelsen, ansvarsfrågan
och processerna samt kulturfrågan, eftersom dessa är så nära sammankopplade
med varandra, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.
Den granskning som nu genomförs kommer att inkludera hela sfi-verksamheten. I
uppdraget som PwC har ingår också att bistå AcadeMedia i att upprätta en mer
effektiv process för internkontroll.
En viktig fråga är om, och i så fall hur, detta påverkat undervisningen.
– Vi kommer självklart att granska även det och om vi hittar brister i undervisningens
kvalitet och genomförande kommer vi att göra vårt yttersta för att rätta till dem, säger
Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildningssegment, där Hermods
ingår.
Externa utredare är revisionsbyrån PwC. Utredningen ska vara klar den 25 april.
Hermods sfi-uppdrag i Malmö omsätter 25 miljoner kronor per år.
För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon, +46 733 34 87 50

E-mail: paula.hammerskog@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på
våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett
gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande
som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att
de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och
Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och
stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om
AcadeMedia finns på www.academedia.se

