
   

      
Övergripande handlingsplan för barn och ungdomar i 
behov av särskilt stöd i Arjeplogs Kommun 
 
Grundskoleförordningen 
5 kap. 
1§  ”i 4 kap. 1§ andra stycket skollagen föreskrivs att särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta kapitel fattas av rektorn, om inte 
något annat följer av 5 och 10 §§. 
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att 
ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 
tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas”. 

Rektor 
 

• Rektor ansvarar för att alla barn och unga i förskola och skola får det stöd de behöver 
inom ramarna för beslutade mål och riktlinjer. 

• Rektor kallar till klasskonferens som bör hållas 1 gång per termin. 
• Rektor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas, att hela situationen kring 

barn/unga/personal beaktas och att uppföljning sker av åtgärdsprogrammen. 
• Rektor ansvarar för att skolan kallar till en elevvårdskonferens eller annan intern 

konferens om barn och unga i behov av särskilt stöd. 
• Rektor ansvarar för att ta beslut om särskilda stödinsatser krävs och om någon form av 

bedömning eller pedagogiskutredning skall göras. 
• Rektor skall göra anmälan enligt SOL § 71 vid misstanke om att barn/unga far illa. 

Arbetslaget 
 

• Ansvara för att alla barn/elevers behov uppmärksammas och ligger till grund för 
planering och genomförande av arbetet. 

• Mentor/klassföreståndare skall upprätta en individuell utvecklingsplan, IUP, för varje 
elev1 i samarbete med elev och förälder.  

• Mentor/klasslärare skall, inom ramen för arbetslaget tillrättalägga situationen runt 
barn/unga utifrån deras behov samt upprätta åtgärdsprogram tillsammans med elev 
och föräldrar om det krävs särskilda stödinsatser som inte inryms i IUP. Arbetet 
utvärderas efter överenskommen tid och om behov finns upprättas ett nytt 
åtgärdsprogram. 

• Om det finns behov av särskilda insatser/extra resurser som inte ryms inom arbetslaget 
eller som kräver en utredning/kartläggning, samlar mentor/klassföreståndare in 

                                                 
1 Grundskoleförordningen 7 kap. 2§ 



   

information från övrig personal. Arbetet utmynnar i en kartläggning som 
specialpedagog använder i den pedagogiska utredningen2. I detta arbete är föräldrarnas 
information en nödvändig del. 

• Vid övergångar3 eller byte av lärare ska mentor/klassföreståndare i samråd med 
förälder överföra information till mottagande arbetslag. 

• Ansvara för att informera rektor så att anmälan enligt SOL § 71 görs vid misstanke om 
att barn/unga far illa. 

 

Specialpedagogen skall 
Elevstöd 

• Arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, skola 
och vuxenutbildning. 
Handledning 

• Vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för 
föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare. 

• Genom handledning och uppföljning stödja lärare, klassassistenter 
• Genom besök i klassrummet utveckla pedagogiken i arbetslagen så att den kommer 

det enskilda barnet till godo. 
Råd och stöd 

• Delta eller stötta mentor/klassföreståndare i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 
i samverkan mellan skola och hem för att stödja barn och unga. 

• Ge råd och stöd i verksamhetens utveckling av undervisnings- och lärandemiljöer. 
Resurs vid övergångar 

• Vara en resurs vid överlämnande och mottagande av barn och ungdomar till nya 
skolor och skolformer. 
Problemanalyser 

• Identifiera4, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till 
svårigheter i undervisnings- och lärande miljöer. 

• Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 
organisations-, grupp- och individnivå. 
Resursfördelning 

• Ha en överblick vid resursfördelning för barn i behov av särskilt stöd vid skolenheten 
så att fördelningen av resurser blir så bra och rättvis som möjligt. 

• Ha en överblick vid fördelning av kompensatoriska hjälpmedel. 
• Vara en länk till specialkompetens och specialistkliniker 

Verksamhetsutveckling 
• Vara rektors stöd så att pedagogiska frågor lyfts fram och att verksamheten utvecklas. 
• Utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram.  
• Genomföra uppföljningar och utvärderingar samt delta i ledningen av den lokala 

skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Se bilaga 1 för läs och skrivutredningar som ingår i pedagogisk utredning 
3 Se bilaga 2 för arbetsgång i övergångar mellan skolor 
4 Se bilaga 3 för screening och tester 



   

Läs- och skrivutredningar år 1-3   Bilaga 1 
Genomförs av specialpedagog 
 
Material: UMESOL   Läs och skrivanalys 
 

1. Avskrift 
2. Diktamen av bokstäver 
3. Orddiktamen 
4.   Återgivningsprov 
5.   Bokstavsläsning 
6. Högläsning av ord 
8. Meningsdiktamen 
9. Förståelse vid tystläsning 
10. Högläsning av text 
11. Högläsning av reversibla ord 
12. Korrekturläsning 

 
Analys av resultat från Järpstens DLS bas för skolår 1  och DLS  Diagnostiskt läs- och 
skriv prov för år 2 och 3 genomförda i klasserna samt andra screening resultat. 
 
Vid behov:  
UMESOL  Fonologisk medvetenhet 
        

• Ljudsegmentering 
• Ljudsyntes 
• Segmentsubtraktion 
• Positionsanalys 

ITPA – auditivt sekvensminne 
 
Avslutningsvis sker ett samtal med klasslärare, ibland med förälder/föräldrar 
 

Läs- och skrivutredningar år 4-6 
Genomförs av specialpedagog 
Material: 
UMESOL   Fonologisk medvetenhet 

* Ljudsegmentering 
* Ljudsyntes 
* Segmentsubtraktion 
* Positionsanalys 
 

Lindell  Eftersägningsprov 
         
 ITPA  Auditivt sekvensminne 
  
 DLS Järpsten-Taube Diktamen  

 
DLS  Järpsten-Taube Läshastighet – Isbjörnens rike/ Ylva lär sig hundspråk 

   



   

DLS  Järpsten-Taube Läsförståelse  
  
M-G Johansson  Kvalitativ analys 

 
Madison  Lång-kort vokal 

 Konsonanter 
 Läsriktning 
 

Madison  Högläsning- Bron 
 

DLS Järpsten-Taube Ordförståelse 
 

Fri skrivning 
Analys av resultat från andra tester och screeningar genomförda i klasserna 
samt Nationella proven i år 5. 

 
Avslutningsvis sker ett samtal med elev, förälder/föräldrar, klasslärare, 
ibland även specialpedagog 

Läs- och skrivutredningar  år 7-9 
Genomförs av specialpedagog 
 
Material:  UMESOL  Fonologisk medvetenhet 

• Ljudsegmentering 
• Ljudsyntes 
• Segmentsubtraktion 
• Positionsanalys 

 
Lindell   Eftersägningsprov 
 
ITPA   Auditivt sekvensminne 
 
LS  MG Johansson  Diktamen 
 
LS  MG Johansson  Avläsning ord 
 
LS  MG Johansson  Läsförståelse 
 
MG Johansson  Kvalitativ analys 
 
Madison   Lång- kort vokal 
   Konsonanter 
   Läsriktning 
 
SÖ   Högläsning ”Trots allt” 
 
LS  MG Johansson  Ordförståelse 
 
Fri skrivning 
Avslutningsvis sker ett samtal med elev, förälder/föräldrar och klasslärare 
 
 



   

Arbetsgång vid övergång från förskoleklass till år 1     Bilaga 2 

Öbergaskolan 
 
Förskoleklass ingår i år 1 minst en skoldag per vecka. 
 
Specialpedagogen besöker förskoleklassen i slutet av vårterminen. 
 
Vid första besöket på skolan tittar förskoleklassen på lokalerna och leker på gården. 
 
Vid nästa besök på skolan träffar förskoleklassen eleverna i år 1 och har aktiviteter 
tillsammans. Om blivande klassläraren är utsedd vid det tillfället deltar hon och presenterar 
sig. 
 
I slutet av terminen besöker blivande klasslärare förskoleklassen. 
 
Gemensam vårutflykt för förskoleklassen och år 1. 
 
Blivande klasslärare deltar vid vårens föräldramöte för förskoleklassen. 
 
Vid överlämnande konferens deltar förskollärare, klasslärare och specialpedagog. (maj-juni) 
 

Slagnässkola 
Förskoleklassen ingår i skolgruppen år 1-3 varje dag halva sin skoltid. 
 
Övrig tid har man egen verksamhet inom förskolans verksamhet. 
 

Arbetsgång vid övergång från år 6 till år 7 
Öbergaskolan 
Kurator etablerar kontakt med eleverna, besöker dem och berättar om sitt arbete. 
 
Blivande mentorer besöker klasserna och presenterar sig för eleverna. 
 
Specialpedagogen från Kyrkholmsskolan besöker 6-orna, berättar om sitt arbete och svarar på 
frågor. 
 
Vt år 6 träffas berörda specialpedagoger för överlämnande av information angående elever i 
behov av särskilt stöd. Sammanfattning av genomförda åtgärder. 
 
7-ans mentorer bjuder in till föräldramöte år 7 söndagen före skolstart. 
 
I samband med terminsstarten i augusti informerar specialpedagogen berörda lärare om elever 
i behov av särskilt stöd. 
 
Elevvårdskonferenser i anslutning till terminsstarten. 
 



   

Överlämnandekonferens i september information från avlämnande klassföreståndare till 7-ans 
mentorer. Överlämnande av dokumentation.  

Slagnässkola 
Klassföreståndaren bjuder in blivande mentorer/ämneslärare och specialpedagog till 
föräldramöte under vårterminen i sexan. Information och tid för frågor. 
 
Eleverna hälsar på i Kyrkholmsskolan under vårterminen,  
 
Eleverna placeras i en av sexorna på Öbergaskolan. 
 
(Högstadielärare besöker Slagnäs under vårterminen.) 
 
Föräldrarna inbjuds till Arjeplog för att besöka Kyrkholmsskolan. 
 

Arbetsgång vid övergång från år 9 till gymnasiet  
Kyrkholmsskolan  
Under höstterminen träffar studie- och yrkesvägledaren alla elever enskilt angående val till 
gymnasiet. 
 
Klasskonferens för år 9 i mitten av vårterminen med mentorer, undervisande lärare, 
specialpedagog och rektor. 
 
Rektorer, studievägledare och specialpedagoger träffas i mars för att förbereda 
överlämnandet. 
 
Om eleven inte uppnått godkänt i ett ämne/ämnen dokumenterar ämnesläraren vilka moment i 
kursplanen som är godkända och vilka som fattas. Sammanfattande dokumentation 
sammanställs av specialpedagogen och ett exemplar lämnas till familjen för vidare befordran 
till berörd personal på gymnasiet. Specialpedagogen på Hornavanskolan får kopia av 
blanketter för sina elever. Dokumentationen arkiveras på Kyrkholmsskolan. 
 
I juli skickar studie- och yrkesvägledaren hem ett brev med information till alla familjer. 
Föräldrar till elever i behov av särskilt stöd uppmanas att informera berörda lärare och 
mentorer om problemen, samt att om det behövs begära elevvårdskonferens i samband med 
skolstarten. 
 
I början av höstterminen kallar Hornavanskolans specialpedagog berörda lärare på 
Kyrkholmsskolan till överlämnandekonferens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      Bilaga 3 

Screening och tester  Grundskolan Arjeplog   
 
Vem Vad   När Ansvar 
 
Fsk.kl  

Umesol: Ballongbarnet och flaggbarnet  fsk.lär 
Språklig medvetenhet  feb fsk.lär/spec. ped 
Bokstavskännedom   2ggr/år fsk.lär 

 Fonologisk medvetenhet  okt talpedagog 
___________________________________________________________________________ 
  
Åk.1 
Ht Ljungblads Höstprov: vokabulär aug/sep spec. ped 
 taluppfattning, kopiering, läsmognad 1 
 Fonolek: fonologisk medvetenhet 
 Ramsräkning –siffra, antal - tal 
 
Vt. Umesol: Så här är jag alternativt 

Ballongbarnet och flaggbarnet mars klasslär. 
DLS:1 
 läsintresse, läsförståelse, skrivning april klasslär/spec. ped. 

 DLS(gamla): diktamen  maj spec. ped 
 M-G: läshastighet 50 ord  maj spec. ped 
 
 
Åk.2 
Ht M-G: läshastighet 50 ord  okt/nov spec. ped 
 Läsförståelse: Vilken bild är rätt? okt klassl./spec. ped 
 Nationella prov i matematik hela året klassl. 
 
Vt. DLS:2 

 läsförståelse, ordförståelse, feb klassl./spec. ped 
 diktamen, samma ljud 
 Umesol: Så här är jag  mars klassl. 
 DLS (gamla): diktamen  maj spec. ped 
 M-G: läshastighet 50 ord  maj spec. ped 
 
 
Åk.3 
Ht M-G: läshastighet 50 ord  okt/nov spec. ped 
 
Vt. DLS:3 

läsförståelse, ordförståelse,  feb klassl./spec. ped 
 diktamen, samma ljud 
 Umesol: Så här är jag  mars klassl. 
 DLS (gamla): diktamen  maj spec. ped 
 M-G: läshastighet 50 ord  maj spec. ped 



   

 
 
Åk.4 
Ht H4: läshastighet – ord/min  aug/sep spec. ped 
 SÖ: läsförståelse, högläsning text aug/sep spec. ped 
 MG Johansson: stavning  aug/sep spec. ped 
 H4: läshastighet – ord/min  dec spec. ped 
 
Vt. H4: läshastighet,  apr/maj spec. ped 
 stavning - uppföljning    
 Ängelholmsprovet: läsförståelse maj spec. ped/klassl.
  
 
Åk.5 
Ht H4: läshastighet  aug/sept spec.ped 
 MG Johansson: stavning  aug/sep spec.ped 
 H4: läshastighet – ord/min  dec spec.ped 
 
Vt. Nationella prov:sv, ma, eng feb-maj klassl./spec.ped
 H4: läshastighet vissa elever maj spec.ped 
 stavning – uppföljning   maj       spec.ped      
 
 
Åk. 6 
Ht H4: läshastighet – vissa elever aug/sept spec.ped 
 MG Johansson: stavning  aug/sep spec.ped 
 H4: läshastighet – vissa elever dec spec.ped 
 
Vt.  H4: läshastighet –vissa elever april/maj spec.ped 
 Stavning-uppföljning  april/maj spec.ped 
 Ängelholmsprovet:läsförståelse maj spec.ped./klassl.
   
 
Åk. 7 
Ht Uppföljning – vissa elever  sep/okt spec.ped 
 
Vt  
 
 
Åk. 8 
Ht DLS: Ordförståelse A – vissa elever sept/okt spec.ped 
 
Vt DLS: Läsförståelse A – vissa elever feb spec.ped 
 
 
Åk. 9 
Ht DLS: Ordförståelse B – vissa elever sept/okt spec.ped 
 
Vt DLS: Läsförståelse B – vissa elever feb spec.ped 

Nationella prov   feb/mars Klasslärare 


