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Riktlinjer i samband med prövning om elev som inte gått 
ut grundsärskolan skall erbjudas gymnasiesärskola 

 
Skollagen 2010:800 - 18 kap Allmänna bestämmelser om 
gymnasiesärskolan 
 
Målgrupp 
3 § Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars 
skolplikt har upphört och som har gått i grundsärskolan eller som inte 
kan gå i gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning. 
 
Mottagande och antagning 
8 § En elev som har gått ut grundsärskolan har alltid rätt att tas emot i 
gymnasiesärskolan. 
 
I annat fall ska frågan om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan 
prövas av elevens hemkommun. Ett sådant beslut ska föregås av 
en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
social bedömning. Samråd med eleven och elevens vårdnadshavare ska 
ske när utredningen genomförs. 
 
De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt 
att bli mottagna i gymnasiesärskola med offentlig huvudman om utbildningen 
påbörjas under tiden till och med det första kalenderhalvåret det 
år de fyller 20 år. 
 

1. Bedömning  
• Framtagen blankett för beslut skall användas. 
• Vårdnadshavare skall före beslutet ha skriftligen lämnat in önskemål i 

samband med övergången till gymnasiesärskola. 
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2. Underlag för bedömning 
Som underlag för beslut skall följande bedömningar finnas  

• Pedagogisk bedömning (utföres av pedagogisk personal) enligt mall. 
• Psykologisk bedömning (utföres av psykolog från Elevhälsan). 
• Medicinsk bedömning/utlåtande (utföres av läkare). 
• Social bedömning (utföres av kurator från Elevhälsan) enligt mall. 

 
 
Rektor ansvarar för att vårdnadshavarna alltid upplyses om syftet med 
utredningen. Vårdnadshavarna har rätt att fortlöpande ta del av de uppgifter 
som tillföres ärendet och skall via respektive befattningshavare fått ta del av till 
exempel de bedömningar som ligger till grund för beslutet. 
 
 
 

3. Eleven erbjuds utbildning i gymnasiesärskola 
Om en elev efter prövning bedöms tillhöra målgruppen för gymnasiesärskolan, 
fastän eleven inte gått ut grundsärskolan, skall eleven erbjudas denna 
utbildning. Vårdnadshavarna avgör om erbjudandet skall accepteras. Observera 
att om det finns två vårdnadshavare, måste båda skriva på ansökan för att 
denna skall kunna behandlas.  

 
4. Inför bedömningen 

Inför bedömningen skall vårdnadshavarna få en allsidig och noggrann 
information om innebörd och konsekvenser av beslutet. 

 
5. Beslut 

Beslut/bedömning om elev som inte gått ut grundsärskolan skall mottagas i 
gymnasiesärskola eller fullgöra utbildningen i gymnasieskola göres av 
Utbildningsavdelningen på delegation av Utbildningsnämnden. Den 
psykologiska bedömningen skall alltid göras tillsammans med av rektor för 
grundsärskolan på Ljungenskolan särskilt utsedd psykolog. Likaså skall den 
sociala bedömningen alltid göras tillsammans med av rektor för grundsärskolan 
på Ljungenskolan särskilt utsedd kurator. 

 
6. Överklagande av beslut 

Vårdnadshavare kan överklaga beslut om tillhörighet till målgruppen för 
gymnasiesärskolan enligt 18 kap 8 § andra stycket, hos Skolväsendets 
överklagandenämnd jml 28 kap 12 § skollagen. (Hur man överklagar – se 
bilaga) Vårdnadshavarna skall få skriftlig information om denna möjlighet. 
Särskild blankett finns för utdelning. Observera de rutiner som gäller.  
Aktuell hemsida: http://www.overklagandenamnden.se/ 
 

7. Beslutshandlingar 
Beslut skall dokumenteras på blankett fastställd av Utbildningsnämnden, 

http://www.overklagandenamnden.se/
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Vellinge kommun. Beslutet är ett delegationsbeslut som skall anmälas till 
Utbildningsnämnden. Till beslutet hör samtliga bedömningar och andra 
dokument som varit underlag för utredningen inför beslutet. Alla 
beslutshandlingar i original skall diarieföras och arkiveras. 

 
Vårdnadshavarna skall alltid upplysas om att gymnasiesärskolan kommer att 
informeras. Innan handlingar/bedömningar kan överlämnas till 
gymnasiesärskolan krävs vårdnadshavarnas medgivande. Detta medgivande 
begärs in genom befintlig blankett.  
 

8. Sekretess 
Gällande sekretessbestämmelser skall följas såväl under handläggningen av 
ärendet som för förvaring av beslutshandlingarna. I övrigt skall största möjliga 
respekt för elevens och vårdnadshavarnas integritet iakttagas under 
handläggningstiden. 
 

9. FN:s barnkonvention 
Enligt artikel 3 i FN:s barnkonvention skall barnets bästa komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Ester Alavei 
Utbildningsavdelningen 
Telefon: 040-425762 
ester.alavei@vellinge.se 
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