
INFORMATIONSMÖTE

Vårdnadshavare har rätt att få 

information om processen Skolplacering 

i grundsärskolan samt vilka skolor som 

kan vara aktuella att söka. 

Rektor bjuder in vårdnadshavare och 

specialpedagog från Lotsen som har i 

uppdrag att ge information om 

skolansökningsprocessen till 

vårdnadshavare i Örebro kommun. 

Kontakta Lotsen på lotsen@orebro.se

BESLUT TAS OM 

SKOLPLACERING

Grundskoleantagningen tar 

beslut om skolplacering. 

Beslutet delges vårdnadshavare 

och mottagande skola.

MEDGIVANDE

Vårdnadshavare skickar in 

medgivandet till 

Myndighetsverksamheten att 

de vill att deras barn ska 

skrivas in i skolformen 

grundsärskolan.

SKOLANSÖKAN 

SKICKAS IN

Vårdnadshavare väljer vilken 

skola de vill ansöka till och 

skickar in 

skolansökningsblanketten till 

Grundskoleantagningen. 

ÖVERLÄMNING 

MELLAN SKOLOR

Vid beslut om placering i 

grundsärskola ansvarar 

mottagande skola för 

överlämning och inskolning.

SKOLPLACERING I GRUNDSÄRSKOLAN

SKOLBESÖK 

VID BEHOV

FÅGESTÄLLNING OM 

GRUNDSÄRSKOLAN ÄR AKTUELL

Frågeställning om annan skolform 

kan väckas av vårdnadshavare, 

förskola eller skola.

SAMLAD UTREDNING 

SKICKAS IN

Rektor skickar utredning och 

Behörighetsprövning för mottagande till 

grundsärskolan till 

Myndighetsverksamheten.

Myndighetsverksamheten prövar 

rätten till grundsärskolan utifrån 

de fyra bedömningarna.

ENHETLIG UTREDNING

Med vårdnadshavares samtycke 

ansvarar rektor för att pedagogisk, 

social, psykologisk och medicinsk 

bedömning görs.

De olika bedömningarna kan vara 

påbörjade innan informationsmöte 

med Lotsen.

BESLUT TAS OM 

RÄTT TILL GRUNDSÄRSKOLAN

Vårdnadshavare och rektor får 

information om eleven har rätt till 

grundsärskolan eller inte.

Myndighetsverksamheten beslutar 

att eleven tas emot i skolformen 

grundsärskola först efter att 

vårdnadshavare har lämnat 

medgivande. 

Förslag på kursplan ges i beslutet. 

INFORMATIONSMÖTE

Vårdnadshavare har rätt att få 

information om processerna 

Behörighetsprövning till grundsärskolan och 

Skolplacering i grundsärskolan samt var det 

innebär att vara mottagen i skolformen 

grundsärskolan.

Rektor bjuder in vårdnadshavare och 

specialpedagog från Lotsen som har i 

uppdrag att ge information om 

skolformen grundsärskolan till 

vårdnadshavare i Örebro kommun. 

Kontakta Lotsen på lotsen@orebro.se

BEHÖRIGHETSPRÖVNING FÖR 

MOTTAGANDE I GRUNDSÄRSKOLAN
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