GRUNDSÄRSKOLA
Mottagande i grundsärskolan
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 §

Gäller även dem som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning
pga. hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Skollagen 29 kap 8 §

Aktualisering
Barn kan aktualiseras för grundsärskolan av vårdnadshavarna eller förskolechef/rektor där barnet
vistas/fullgör sin skolgång.
Information
Handlingsplanen för mottagande av elev i grundsärskolan i Åre kommun följs. Det första som
sker efter att en elev aktualiserats är att förskolechef/rektor och/eller Chef Barn och elevhälsan
kallar vårdnadshavarna till information om:
• grundsärskolan
• bedömningar och beslut
• personbevis
• ansökan
• kontaktperson
Bedömningar som ligger till grund för beslut
•

Pedagogisk bedömning
som syftar till att klargöra barnets förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolan.

•

Psykologisk bedömning
som syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga och att bedöma om barnets
svårigheter, att uppnå grundskolans kunskapskrav, beror på en utvecklingsstörning.

•

Medicinsk bedömning
som syftar till att ge en bild av barnets hälsa, klargöra medicinska orsaker till barnets
svårigheter och vad dessa kan innebära för barnets fortsatt utveckling.

•

Social bedömning
som syftar till att visa i vad mån hemmet eller i övrigt utanför skolan kan ge ytterligare
förklaring av betydelse när det gäller barnets förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen.

Beslut
Det är Chef Barn och elevhälsan som, på delegation från Barn och Utbildningsnämnden, beslutar
om barnet har rätt att bli mottagen i grundsärskolan.
Beslutet grundar sig på en helhetsutredning utifrån genomförda bedömningar och i samarbete
med elevhälsan.
Om rätten till mottagande i grundsärskolan föreligger, är det vårdnadshavaren som avgör med sitt
medgivande, om barnet skall tas emot i grundsärskolan.
Skollagen 7 kap 5 §

Beslutet kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Skollagen 28 kap 12 §

Beslutet verkställs
Barn som mottas i grundsärskolan förbereds genom inskolning i mottagande skola.
Kopia av beslutet delges:
Vårdnadshavare
Avlämnande och mottagande rektor
Barn och Utbildningsnämnden
LSS handläggare
Originalhandlingar förvaras hos Chef Barn och elevhälsan, Verksamhetskontoret Åre kommun.
Skolgång i annan kommun
Ett barn har rätt att söka till grundsärskola som anordnas av annan kommun om eleven med
hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl. Rektor i hemskolan kallar då
vårdnadshavare, Chef Barn och elevhälsan och LSS handläggaren (om boende kan bli aktuellt) till
elevvårdskonferens.
Därefter kontaktar Chef Barn och elevhälsan aktuell kommun för att undersöka möjligheten till
önskad placering.
Fritidshem
Fritidshem ska erbjudas t.o.m. vårterminen det läsår barnet fyller 13 år. För barn med
funktionshinder finns möjlighet att ansöka om fortsatt skolbarnsomsorg.
Under vårterminen det år barnet fyller 13 år skickas en förfrågan, om ev. fortsatt behov till
hösten, ut. Ansökningsblankett bifogas som vårdnadshavare ska använda som ansökan. Ansökan
skickas till LSS handläggaren som beslutar/avslår bistånd enligt LSS.
Skolskjuts
Skolskjuts gäller enligt Åre kommuns skolskjutsregler.
Uppföljning
Rektor vid grundsärskolan ansvarar för att kontinuerliga uppföljningar av barnets utveckling och
fortsatta behov görs.
Vårdnadshavare, ansvariga pedagoger och Chef Barn och elevhälsan kallas av rektor till
uppföljningsmöte under vårterminen varje läsår.

