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Rutiner för mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan 
Denna rutin beskriver processen för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och 
vänder sig i första hand till rektorer och personal inom barn- och elevhälsa. I rutinen återfinns: 

A. Förutsättningar för mottagande 

B. Arbetsgång för mottagande i grundsärskolan 

C. Arbetsgång för mottagande i gymnasiesärskola - elever i grundsärskolan 

D. Arbetsgång för mottagande i gymnasiesärskolan - elever i grundskolan 

 

Användaranvisning 
Avsnitt A är en övergripande information om mottagande till grund- och gymnasiesärskolan som 
med fördel läses först. Välj därefter avsnitt B, C, eller D beroende på vilken situation som är för 
handen. Dessa avsnitt utgör beskrivningar av arbetsgången vid respektive situation.  

 

Stoppdatum för inkommen utredning i vissa fall 
Skolform och placering vid skolenhet är två olika beslut. Mottagande till skolform och placering 
vid en grundsärskoleenhet kan ske kontinuerligt under läsåret. Processen från det att utredning 
och begäran om prövning är sänd till Myndighetsavdelningen till skolplacering kan ibland ta flera 
månader.  

Det medför att begäran om behörighetsprövning och de fyra bedömningarna behöver 
inkomma till Myndighetsavdelningen senast den 15 februari för barn som påbörjar sin 
skolplikt nästkommande höst eller som går sista årskursen på en skolenhet. Detta för att 
mottagandeprocessen ska vara klar i tid innan höstterminens start.   

Inkommer någon handling efter 15 februari medför det sannolikt att mottagande-
processen inte är klar till höstterminens start. I dessa fall blir barnet placerat på grundskola 
vid höstterminens start till dess att beslut om mottagande och skolplacering är fattade och 
nödvändig planering inför skolbyte till grundsärskolenhet är genomförd. Byte av skolform 
sker dock snarast efter beslut om mottagande. 

 
Kontaktuppgifter handläggare 
Utredningen och begäran om prövning och eventuella kompletteringar sänds till handläggare vid 
Myndighetsavdelningen på adress som återfinns i sidfoten.   
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A. Förutsättningar för mottagande 
 

Grundsärskolan/gymnasiesärskolan 
Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två olika skolformer. Grundsärskolan har inte någon 
förskoleklass. Inom grundsärskolan läser eleven i huvudsak ämnen (grundsärskola) eller 
ämnesområden (träningsskola). Inom gymnasiesärskolan som är fyraårig finns nationella program 
respektive individuellt program för de elever som inte har förutsättningar att läsa nationellt 
program.  

Vem har rätt till grundsärskolan/gymnasiesärskolan?  

Grundsärskola 

Av 7 kap 5 § skollagen (2010:800) (SkolL) följer att barn som inte bedöms kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i 
grundsärskolan. Ett beslut om mottagande ska föregås av en utredning som omfattar en 
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.  

Gymnasiesärskola 

På ett liknande sätt anger 18 kap 4 och 5 § SkolL att utbildningen i gymnasiesärskolan ska 
vara öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha 
förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning. Prövning av om en sökande tillhör gymnasiesärskolans målgrupp är 
ett beslut som ska föregås av en sådan utredning som beskrivs ovan, om sådan utredning 
saknas eller om det av andra skäl bedöms nödvändigt.  

Bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning 

Det som sägs ovan om barn/ungdomar med utvecklingsstörning gäller enligt 29 kap 8 § 
SkolL även dem som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 
sjukdom. Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av denna 
lag jämställas med personer med utvecklingsstörning endast om de och så har en 
utvecklingsstörning eller en sådan funktionsnedsättning som avses i första stycket. 

Vägen till grund- och gymnasiesärskolan 
Vägen till mottagande i grund- eller gymnasiesärskolan är olika lång för olika barn. I en del 
fall uppvisar barnet tidigt svårigheter som skulle kunna utgöra skäl för mottagande i 
grundsärskolan. Då är det viktigt att genomföra ovanstående nämnda bedömningar och 
inkomma med begäran om behörighetsprövning och samtliga fyra bedömningar till 
Myndighetsavdelningen senast 15:e februari samma kalenderår som årskurs 1 ska 
påbörjas. Detta är viktigt för att barnet ska få en trygg och förutsägbar skolstart.  
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I andra fall när ett barn efter påbörjad skolgång får allt svårare att klara kunskapskraven, 
trots extra anpassningar och särskilt stöd, genomförs de olika bedömningarna när frågan 
om skälen till barnets svårigheter behöver utredas ytterligare. I detta skede finns möjlighet 
för rektor att vända sig till Centralt skolstöd för vägledning. Specialpedagog vid Centralt 
skolstöd kan även informera vårdnadshavare om vad det innebär att vara mottagen i 
grundsärskolan och hur processen dit går till.  

Rektors ansvar för processen 

Det är rektor som initierar och har ett övergripande ansvar för processen angående 
mottagande i grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Processen ska ske i samråd med 
vårdnadshavare. Rektor använder sig av barn- och elevhälsoteam för att genomföra de 
olika bedömningar som nämns ovan, och rekvirerar i förekommande fall genomförda 
bedömningar från externa utredare.  

Prövning av rätten till mottagande i grund- och gymnasiesärskolan 

Det är handläggare vid Myndighetsavdelningen som med de olika bedömningarna som 
underlag prövar om barnet har rätt att tas emot i grundsärskolan (behörighetsprövning 
grundsärskolan) eller i gymnasiesärskolan (prövning av målgruppstillhörighet till 
gymnasiesärskolan).  

En prövning av rätten att tas emot i grundsärskolan/gymnasiesärskolan innebär att de fyra 
olika bedömningarna som ingår i utredningen kvalitetsgranskas av en referensgrupp 
bestående av handläggaren vid Myndighetsavdelningen samt en specialpedagog, en 
psykolog, en barnläkare, en skolsköterska och en kurator. Vid behov kan komplettering av 
bedömningen begäras från den som genomfört bedömningen. En sammanvägning görs 
av de olika bedömningarna i relation till gällande kriterier för mottagande i 
grundsärskolan/gymnasiesärskolan. Prövningen utmynnar i handläggarens avgörande om 
barnet har rätt att tas emot i grundsärskolan/gymnasiesärskolan.  

När prövningen visar att barnet tillhör grundskolan 

I vissa fall visar den samlade utredningen att barnet inte har rätt att tas emot i 
grundsärskolan/gymnasiesärskolan enligt gällande kriterier. Det kan bero på att 
svårigheten att klara kunskapskraven kan förklaras av medicinska och/eller sociala orsaker 
eller att barnet inte fått tillräckliga stödinsatser i skolan. Det kan också bero på att barnet 
trots utvecklingsstörning har förutsättningar att klara kunskapskraven för 
grundskolan/gymnasieskolan. I dessa fall fullföljer barnet sin skolplikt i grundskolan. 
Diagnosen utvecklingsstörning ger alltså inte per automatik rätt till mottagande i 
grundsärskola. 

Beslut om mottagande till grundsärskolan 

Handläggare vid Myndighetsavdelningen fattar beslut först efter att vårdnadshavare 
lämnat sina synpunkter på föreslaget beslut. Om inte samtliga vårdnadshavare medger att 
barnet mottas i grundsärskolan ska barnet fullgöra sin skolplikt inom grundskolan om det 
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inte föreligger synnerliga skäl. Vårdnadshavarna och elever över 16 år kan överklaga 
beslutet hos skolväsendets överklagandenämnd. 

Placering  

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan ha sin skolplacering i en grundsärskoleklass eller i 
en grundskoleklass (integrerad elev). Individintegrering föregås av ett separat beslut. Om eleven 
går på en friskola förutsätter beslut om individintegrering en överenskommelse mellan 
huvudmän. 

Grundsärskolan eller specialskolan? 
Specialskolan är ytterligare en skolform för barn i grundskoleåldern med vissa 
funktionsnedsättningar. I 7 kap 6 § SkolL anges kriterier för målgruppen. Målgruppen för 
specialskolan och grundsärskolan är delvis överlappande. När ett barn tillhör målgruppen för 
båda skolformerna är det därför viktigt att fundera över vilken skolform som skulle gynna 
barnet bäst. Det är bara möjligt att vara mottagen till en skolform, men det är möjligt att läsa 
efter grundsärskolans kursplan i specialskolan.  

I Örebro finns flera specialskolor vilket gör att frågan är mer aktuell i denna kommun än 
andra kommuner. Specialskolan är statlig och ansökan prövas av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM).  

Mer information 

Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 
Skolverkets hemsida  
Skolverkets allmänna råd ”Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola” 
Specialpedagog vid Centralt skolstöd 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen 
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B. Arbetsgång för mottagande i grundsärskolan 
 
När de fyra bedömningarna i utredningen genomförts och den pedagogiska bedömningen 
visar att barnet trots särskilt stöd inte klarar kunskapskraven för grundskolan och den 
psykologiska bedömningen visar att barnet har en utvecklingsstörning, bör skolan låta 
pröva barnets möjlighet att bli mottagen i grundsärskola. Rektor ansvarar för 
dokumentation av processen.  
 

1. Information till vårdnadshavare 
Rektor informerar vårdnadshavare om behovet att göra en prövning av om barnet har 
rätt att tas emot i grundsärskolan.  Rektor ansvarar för att vårdnadshavare och/eller 
elev får information om skolformen grundsärskola och om hur prövningen till 
skolformen går till. Informationen lämnas av specialpedagog vid Centralt skolstöd. 
Rektor och vårdnadshavare lämnar samtycke till prövning genom att underteckna 
blanketten ”Behörighetsprövning för mottagande i grundsärskolan”.  

 

2. Rektor initierar process för behörighetsprövning 
Rektor sänder blanketten ”Behörighetsprövning för mottagande i grundsärskolan” 
tillsammans med de fyra utredningsdalarna (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 
social bedömning) till handläggare vid Myndighetsavdelningen.  

 

3. Behörighetsprövning 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen granskar bedömningarna med stöd av 
referensgruppen. Vid behov begärs kompletterande uppgifter av den som utfört 
bedömningen. 
 

4. Information om resultat av behörighetsprövning 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen informerar vårdnadshavare och rektor om 
resultatet av prövningen.  
 

5. Medgivande  
Handläggare vid Myndighetsavdelningen inhämtar skriftligt medgivande till 
mottagande från vårdnadshavare. 

 

6. Beslut om mottagande 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen fattar beslut om barnet/eleven ska mottas 
eller ej och informerar rektor och vårdnadshavare om beslutet. 
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7. Beslut om kursplan 
Verksamhetschef fattar beslut om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen 
(grundsärskola) eller ämnesområden (träningsskola). Beslutet sänds till tillträdande 
skola.  

 

8. Skolplacering - ansökan och beslut 
Specialpedagog vid Centralt skolstöd kontaktar vårdnadshavare för upprättande av 
ansökan om skolplacering. Verksamhetschef lämnar förslag på placering. 
 
Grundskolantagningen fattar beslut om skolplacering efter bedömning av 
vårdnadshavares ansökan och verksamhetschefens förslag och skälen för detta i 
relation till Skollagen. Grundskoleantagningen delger beslut om skolplacering till 
rektor vid tillträdande skolenhet och omregistrerar eleven i ADELA.    

 

9. Byte av skolform och skolenhet 
När ett beslut har fattats om att ta emot en elev i grundsärskolan som redan går i 
grundskolan behöver beslutet verkställas omedelbart. Om en beslutad placering vid en 
skolenhet inte kan ske omedelbart behöver utbildningen ändå utgå från de 
bestämmelser som gäller för grundsärskolan snarast efter beslutet om mottagande. 
Rektorer för avlämnande respektive tillträdande skola ansvarar för planering av 
elevens skolbyte.     

 

10. Uppföljning av kunskapsutveckling 
Rektor för den skolenhet där eleven är placerad ansvarar för att följa elevens 
kunskapsutveckling bl a genom pedagogisk utredning i årskurs 3, 5 och 8. Om det i 
samband med uppföljning av elevens kunskapsutveckling framkommer något som 
tyder på att eleven inte tillhör målgruppen ansvarar rektor för att informera 
handläggare vid Myndighetsavdelningen så att denne vid behov fatta beslut om 
återgång till grundskolan.  
 
Den pedagogiska utredningen i årskurs 8 utgör även underlag inför 
målgruppsprövning inför gymnasiesärskolan. Begäran om prövning av 
målgruppstillhörighet och pedagogiska utredning ska vara Myndighetsavdelningen 
tillhanda mellan 15 augusti och 15 september höstterminen när barnet går i årskurs 9. 
Se vidare arbetsgång mottagande i gymnasiesärskolan. 
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C. Arbetsgång för mottagande i gymnasiesärskolan  

      - för elever som är mottagna i grundsärskolan 

 

Gymnasiesärskola kräver nytt beslut 

En prövning och ett beslut om att eleven tillhör målgruppen för gymnasiesärskola krävs för 
att eleven ska kunna mottas i gymnasiesärskolan. Detta gäller oavsett om eleven tidigare 
varit mottagen i grundsärskolan. 

Handläggare vid Myndighetsavdelningen fattar beslut om målguppstillhörighet medan 
beslut om mottagande och antagning fattas av huvudmannen i samband med antagning av 
eleven vid en viss utbildning.  

 

1. Rektor initierar process för målgruppstillhörighet 
Mellan 15 augusti och 15 september det år som eleven går i årskurs nio sänder rektor 
blanketten ”Begäran om prövning av målgruppstillhörighet gymnasiesärskolan” 
tillsammans med den pedagogiska uppföljning som genomförts i årskurs 8 till handläggare 
vid Myndighetsavdelningen. Begäran ska vara undertecknad av vårdnadshavare och rektor 
som därigenom ger sitt samtycke till prövning.   
 
OBS: Gällande individintegrerade elever upprättas snarast en kontakt med SYO för 
gymnasiesärskolan (Eva-Christin Larsson) så att hon kan lämna information om 
gymnasiesärskolan till vårdnadshavare och elev. 
 

2. Granskning av bedömningar 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen granskar den insända pedagogiska uppföljningen 
i relation till pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning som legat till 
grund för mottagande i grundsärskolan och avgör om någon eller några bedömningar 
behöver göras om/kompletteras. Rektor informeras om behov av komplettering 
föreligger.  
 

3. Eventuella kompletteringar görs innan 15 februari 
Rektor ansvarar i förekommande fall för att kompletterande bedömningar sänds till 
handläggare vid Myndighetsavdelningen innan 15 februari.  
 

4. Information om resultat av prövningen 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen informerar rektor om resultatet av prövningen. 
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5. Information om ansökningar till gymnasiesärskolan 
SYO för gymnasiesärskolan informerar handläggare vid Myndighetsavdelningen om 
inkomna ansökningar till gymnasiesärskolan strax efter 15 februari då ordinarie 
ansökningstid till gymnasiesärskolan löpt ut.  

 

6. Beslut målgruppstillhörighet 
Handläggare fattar beslut om målgruppstillhörighet för de elever som prövats för 
målgruppstillhörighet och som gjort en ansökan till gymnasiesärskolan förutsatt att eleven 
tillhör målgruppen. 

 

7. Beslut om antagning och mottagande 
Beslut om antagning och mottagande fattas av huvudman för respektive 
gymnasiesärskola.  
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D. Arbetsgång för mottagande i gymnasiesärskolan 

     - för elever som tillhör grundskolan  

För elever som inte tidigare varit mottagna i grundsärskolan krävs en pedagogisk, en 
psykologisk, en medicinsk och en social bedömning för att kunna pröva om eleven tillhör 
målgruppen för gymnasiesärskolan.  

När de fyra bedömningarna i utredningen genomförts och den pedagogiska bedömningen 
visar att barnet inte klarar kunskapskraven för gymnasieskolan och den psykologiska 
bedömningen visar att barnet har en utvecklingsstörning, bör skolan låta pröva barnets 
möjlighet att bli mottagen i gymnasiesärskolan.  
 
 

1. Information till vårdnadshavare 
Rektor informerar vårdnadshavare om behovet att göra en prövning av om eleven 
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Rektor ansvarar för att vårdnadshavare och elev 
får information om skolformen gymnasiesärskola och om hur prövningen till 
skolformen går till. Information om vad det innebär att tillhöra gymnasiesärskolan 
lämnas av SYO för gymnasiesärskolan. Begäran ska vara undertecknad av 
vårdnadshavare och rektor som därigenom ger sitt samtycke till prövning.     

 

2. Rektor initierar process för målgruppsprövning 
Rektor ansvarar för att samtliga delar i utredningen (pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning) genomförs och samlas in. De fyra bedömningarna 
sänds till handläggare vid Myndighetsavdelningen tillsammans med 
blankett ”Prövning av målgruppstillhörighet gymnasiesärskolan” som underlag för 
prövningen.  

 

3. Målgruppsprövning 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen granskar bedömningarna med stöd av 
referensgruppen. Observera att en förutsättning för att prövningen kan ske är att 
samtliga fyra bedömningar har inkommit till handläggaren. 
 

4. Information om resultat av prövningen 
Handläggare vid Myndighetsavdelningen informerar rektor om resultatet av 
prövningen. 

 

5. Information om ansökningar till gymnasiesärskolan  
SYO för gymnasiesärskolan informerar handläggare vid Myndighetsavdelningen om 
inkomna ansökningar till gymnasiesärskolan strax efter 15 februari då ordinarie 
ansökningstiden för gymnasiesärskolan löpt ut.  
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6. Beslut målgruppstillhörighet 
Handläggare fattar beslut om målgruppstillhörighet för de elever som prövats för 
målgruppstillhörighet och som gjort en ansökan till gymnasiesärskolan förutsatt att 
eleven tillhör målgruppen. 

  
7. Beslut om antagning och mottagande 

Beslut om antagning och mottagande fattas av huvudman för respektive 
gymnasiesärskola. 

 

 
 

 

 

 


