2011-07-01

Handlingsplan
Mottagande av elev i grundsärskolan
Allmänt
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Skollagen 3 kap 3 §
Befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart
obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.
Skollagen 3 kap 8 §
Då elevens särskilda behov utretts, adekvat särskilt stöd givits och utvärderats men elevens svårigheter att nå
kunskapsmålen kvarstår kan eleven aktualiseras för grundsärskolan antingen av vårdnadshavarna eller av
skolhuvudmannen dvs. förskolechef vid den förskola där barnet är inskrivet eller rektor där eleven går
förskoleklass/fullgör sin skolplikt.
Om elev aktualiseras för grundsärskolan skall också Chef Barn och Elevhälsan, Verksamhetsförvaltningen, informeras.
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas
emot i grundsärskolan.
Skollagen 7 kap 5 §
Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Skollagen 29 kap 8 §
Elev som aktualiseras för grundsärskolan uppmärksammas utifrån rutiner beskrivna i denna handlingsplan.
Handlingsplanen grundar sig på Skolverkets författningssamling, SKOLFS 2001:23 ”Allmänna råd om rutiner för
utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan.”
Förskolechef/rektor har skyldighet att informera vårdnadshavarna om de bedömningar som ligger till grund för
utredning om barnet/eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan och att det är, om rätt föreligger, vårdnadshavarna
som avgör med sitt medgivande om eleven skall tas emot i grundsärskolan.
Skollagen 7 kap 5 §
Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med
hänsyn till barnets bästa.
Skollagen 7 kap 5 §
Ett sådant beslut ska dock användas ytterst restriktivt.
Beslut enligt Skollagen 7 kap 5 § kan också överklagas enligt Skollagen 28 kap 12 § punkt 1, hos Skolväsendets
överklagandenämnd.
Rätt till grundsärskola har den som ej bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av
• Utvecklingsstörning
• Hjärnskada orsakad av kroppslig sjukdom eller yttre våld som medfört betydande funktionshinder
Det är Chef Barn och elevhälsan som, på delegation från Barn- och Utbildningsnämnden, beslutar om barnet/eleven har
rätt att bli mottagen i grundsärskolan.

Beslutet grundar sig på en helhetsutredning utifrån genomförda bedömningar:
Pedagogisk bedömning
Syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapskraven i
grundskolan.
Baserat på observationer över tid bör den ge en allsidig och realistisk bild av barnets/elevens förutsättningar och
möjligheter att nå kunskapskraven.
Ur bedömningen bör det tydligt framgå vilka insatser som förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolan och
skolbarnsomsorgen gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov och vilka resultat som följt av dessa insatser.
Redovisning av elevens resultat från diagnostiska materiel, nationella prov och övriga pedagogiska kartläggningar är av
värde för bedömningen.
Psykologisk bedömning
Psykologbedömningen syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga via begåvningstest och andra professionellt
vedertagna och standardiserade bedömningsinstrument samt psykologens slutsatser utifrån analys av
bedömningsunderlaget. Analysen ska klargöra om utvecklingsstörning föreligger. Om tveksamhet råder bör det tydligt
redovisas i bedömningen.
Medicinsk bedömning
Den medicinska bedömningen syftar till att ge en bild av barnets hälsa samt så långt möjligt klargöra medicinska orsaker
till barnets svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets fortsatta utveckling. Bedömningen ska också i
förekommande fall ge besked om alternativa diagnoser som kan förklara barnets svårigheter.
Social bedömning
Den sociala bedömningen syftar till att komplettera underlaget. Bedömningen ska visa i vad mån hemmet eller i övrigt
utanför skolan kan ge ytterligare förklaring av betydelse när det gäller barnets/elevens förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.
Förskolechef/rektor har också skyldighet att ge saklig information om grundsärskolan och dess möjligheter och
begränsningar. Chef Barn och elevhälsan kan vara den som ger informationen om så önskas.
Förskolechef/rektor utser en kontaktperson som samordnar de olika bedömningarna och är den som under
bedömningarnas gång har kontakt med vårdnadshavarna.
Det är angeläget att bedömningarna görs så skyndsamt som möjligt.
Inskolning/övergång mellan skolformer för eleven behöver planeras både ur ett elevperspektiv men också med
utgångspunkt från skolorganisationen. Detta är nödvändigt och kan ta tid men skall påskyndas så långt det är möjligt.
Så länge inget beslut om mottagande och placering i grundsärskola föreligger är eleven kvar i den förskola/skola som
gäller utifrån tidigare beslut, om inte annat är överenskommet.
Handlingsplan
1.

Vårdnadshavarna eller förskolechef/rektor aktualiserar elev för grundsärskolan genom att kontakts tas mellan
båda parter och att information ges till Chef Barn och elevhälsan.
Ansvar: Vårdnadshavarna eller förskolechef/rektor

2.

Information till vårdnadshavare ges av förskolechef/rektor och/eller Chef Barn och elevhälsan:
• om grundsärskolan och vad som ger rätt till att bli mottagen i grundsärskolan
• de bedömningar som krävs och vilka beslut som skall tas
• att ett personbevis krävs där det framkommer var eleven är skriven och vem/vilka som är
vårdnadshavare. Vårdnadshavarna begär personbeviset hos skattemyndigheten.
• att vårdnadshavarna skriftligen ska ansöka om mottagande i grundsärskolan
• vad det innebär att gå i grundsärskolan, på kort och lång sikt
• om kontaktperson och dess ansvar
Ansvar: Förskolechef/rektor

3.

Under handläggningens gång hålls vårdnadshavarna och Chef Barn och elevhälsan underrättade om det
resultat som framkommer utifrån de pågående bedömningarna.
Ansvar: Kontaktperson

4.

Grundsärskolealternativ inom och utanför kommunen och hur de olika alternativen kan verkställas
undersöks.
Ansvar: Chef Barn och elevhälsan

5.

Samtliga handlingar dvs. pedagogisk bedömning, psykologisk bedömning, medicinsk bedömning, social
bedömning, ansökan och personbevis skickas in till Chef Barn och elevhälsan för beslut.
Ansvar: Förskolechef/rektor

6.

När handlingarna som krävs kommit in gör Chef Barn och elevhälsan en helhetsutredning i kontakt med
elevhälsan och fattar ett beslut, på delegation av Barn- och Utbildningsnämnden.
Beslutsdokumentet delges vårdnadshavarna, Barn- och Utbildningsnämnden, LSS-handläggare, avlämnande
och mottagande rektor.
I de fall det beslutas att eleven ej har rätt att bli mottagen i grundsärskolan, kallas vårdnadshavarna till samtal,
där en motivering till beslut om avslag ges.
Ansvar: Chef Barn och elevhälsan

7.

Beslutet verkställs.
Vid övergång från förskola till grundsärskola är den individuellt anpassade inskolningen och
kunskapsöverföringen viktig och samarbete mellan avlämnande förskolechef och mottagande rektor krävs.
Ansvar: Förskolechef och mottagande rektor.
Mottagande av elev i grundsärskolan från grundskolan förbereds genom inskolning och överlämnande.
Ansvar: Mottagande rektor

8.

Uppföljning av mottagandet i grundsärskolan. Vårdnadshavarna, Chef Barn och elevhälsan och mottagande
skola möts senast 6 månader efter att eleven påbörjat grundsärskolan, för att följa upp hur beslutet har
verkställts och hur elevens aktuella skolsituation ser ut.
Ansvar: Rektor

9.

Därefter inbjuds Chef Barn och elevhälsan till uppföljningsmöte tillsammans med vårdnadshavarna under
vårterminen varje läsår.
Ansvar: Rektor
Verksamhetsförvaltningen Åre kommun
Kontaktuppgifter

