Rutiner för mottagande i grundsärskolan
Information
Föräldrarna informeras om vad ett mottagande i särskolan innebär samt
skillnader mellan skolformerna. Rektor på hemskolan ansvarar för
denna information, men kan ta mottagningsansvarig till hjälp.

Ansökan

Ingen ansökan

Vårdnadshavare ansöker om mottagande i särskolan för sitt barn på
en ansökningsblankett som lämnas till rektor. Rektor
vidarebefordrar sedan ansökan till mottagningsansvarig. Därefter
samlar rektorn följande dokument:
• Psykologisk bedömning
• Medicinsk bedömning
• Pedagogisk bedömning
(skriftliga omdömen, IUP och åtgärdsprogram)
• Social bedömning
Rektor sänder de samlade dokumenten till mottagningsansvarig.

Föräldrarna väljer att inte ansöka om att deras barn ska
bli mottaget i särskolan. Skolan anpassar elevens
lärmiljö inom ramen för skolans läroplan. Eleven
kommer då att bedömas efter grundskolans
kunskapsmål.

Bedömning om rätt till särskola
Mottagningsansvarig tillsammans med rådgivande psykolog,
skolläkare, specialpedagog, kurator gör utifrån insänt material, och
vid behov besök hos barnet/ungdomen, en bedömning om eleven
har rätt att bli mottagen i särskolan.
Om delar av utredningen är bristfällig begär mottagningsansvarig
komplettering. Respektive profession i mottagningsteamet ansvarar
för att komplettera den information som saknas.
Utredningsprocessen kan ta tid.

Mottagningsteam- beslut
Mottagningsansvarig kallar till möte med mottagningsteamet.
Där beslutas om:
• Mottagande i grundsärskolan
• Kursplan
• Skolplacering (kap 11 § 29 Skollagen). Skolplacering sker efter
att vårdnadshavare haft möjlighet att välja skolenhet.
• Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska ha integrerad skolgång,
kallar mottagningsansvarig samman rektor från hemskolan med
lämplig företrädare, t.ex. specialpedagog och klasslärare/mentor för
överlämning.
• Om vårdnadshavarna önskar särskolan i Tullbroområdet kallar
mottagningsansvarig samman rektor från hemskolan tillsammans
med rådgivande psykolog och specialpedagog för överlämning.
Rektor för särskolan beslutar i vilken klass/grupp eleven skall
undervisas (6 kap. 1§ särskoleförordningen).

Eleven börjar grundsärskola i Falkenberg

Beslut om avslag
Eleven bedöms inte ha rätt att mottas i särskolan. Detta
meddelas vårdnadshavare som har rätt att överklaga
beslutet. Vid överklagan omprövar Falkenbergs
kommun beslutet.
Om beslutet inte ändras enligt vad vårdnadshavaren
vill skickar kommunen överklagan vidare till
Skolverkets överklagandenämnd.

Vårdnadshavare önskar skola i annan
kommun
Önskad skolkommun begär yttrande från Falkenbergs
kommun om att eleven vill gå där. Falkenbergs
kommun skickar yttrande och skolkommunen beslutar
sen om eleven kan tas emot

Överklagan
Vårdnadshavare kan överklaga beslut om
• mottagande i grundsärskolan (kap 28 § 12 p.1)
• placering vid skolenhet (kap 28 § 12 p. 6)
Vid överklagan omprövar Falkenbergs kommun
beslutet. Om beslutet inte ändras enligt vad
vårdnadshavaren vill skickar kommunen överklagan
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

