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Ansökan om inskrivning i särskola 
 
Härmed ansökes om prövning för inskrivning i särskola för nedanstående elev. 
 
Uppgifter om eleven 
 
Efternamn 
 

Förnamn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och Ort 
 

Eleven började/börjar i åk 1 läsåret 
 

Nuvarande placering (deltidsgrupp/skola – årskurs) 
 

 
 
Vårdnadshavare 
 
Moderns namn 
 

Adress 
 

Telefon 
 

Faderns namn 
 

Adress 
 

Telefon 
 

 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1.  Psykologisk utredning utförd av 
 

Datum 
 

Bilaga 2.  Pedagogisk utredning utförd av 
 

Datum 
 

Bilaga 3.  Annat slag av utredning utförd av 
 

Datum 
 

 
 
Anmälare 
 
Ort och datum 
 

Skola 
 

 
Namnteckning målsman 1 
 

Namnteckning målsman 2 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

 
 

Namnteckning rektor 
 

 
 

Namnförtydligande 
 

 
 
Eleven ska huvudsakligen läsa ☐ämnen   ☐ ämnesområden (träningsskola).  
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Insändes till: 
 
Arjeplogs kommun 
Barn & Utbildningsutskottet 
Tingsbacka 
938 81 ARJEPLOG  
 
Grundsärskolan – ett utbildningsalternativ  
 

Skollagen, SkolL 2010:800 

7 kap. 5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska 
tas emot i grundsärskolan.  

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska 
föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets 
vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.  

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin 
skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin 
vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. 

11 kap. 3 § Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för 
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

11 kap. 8 § Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen 
eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden samt ämnen 
enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. 
 

Ansökan om inskrivning i särskola, samverkan skola – hem 

Ansvarig rektor och barnets vårdnadshavare begär prövning om särskola på blanketten ”Ansökan om inskrivning i 
särskola”. Observera att även vårdnadshavaren ska skriva under ansökan. 

 

Sista dag för ansökan 

Övergång till särskola sker i regel vid nytt läsårs början. Ansökan om inskrivning görs så tidigt som möjligt. 

 

Utredningar som skall bifogas ansökan:  

1. Pedagogisk utredning 
- Genomförs av specialpedagog i samråd med klasslärare 

2.  Psykologisk utredning 
- Genomförs av psykolog. Utredningen syftar till att bestämma elevens begåvningsnivå. 

3. Annan utredning, ex. 
- Medicinsk utredning genomförs av skolläkare 
- Social utredning sker i samverkan  med föräldrar, skolhälsovård (kurator) och berörda lärare. 

 

Rektor ansvarar för att utredningarna initieras skyndsamt! 

 

Beslut om inskrivning i särskola 
 

Förvaltningschef BUN beslutar på delegation om elev skall skrivas in i särskolan. 
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Beslut om mottagande i grundsärskolan samt beslut om  
ämne/ämnesområde  

 

Elevens namn 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer och Ort 
 

 

 

Beslut i enlighet med gällande delegationsordning och efter prövning. 
 
☐Eleven mottas i grundsärskolan, SkolL 2010:800, 7 kap §5 
 

Datum för mottagande: _________________________ 
 

☐Eleven har ej rätt att mottas i grundsärskola, SkolL 2010:800, 7 kap, §5 samt SkoL 2010:800 28 
kap, §12 (rätt att överklaga). 
 
 
 
Eleven ska huvudsakligen läsa ☐ämnen   ☐ ämnesområden (träningskola).  
SkolL 2010:800, 11 kap. 8 §. 
 
 
 
Motivering till beslut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
 

Underskrift 
 
 

Ort 
 
 
 

Namnförtydligande 

 
 
Beslut expedieras till ansvarig rektor och vårdnadshavare. 
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