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Riktlinjer för särskolan i Värmdö kommun
Särskola

Det finns tre särskoleformer: grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning
för vuxna. De olika särskoleformera styrs av skollagen, skolförordningen,
gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Särskoleformerna finns för de elever/studerande som på grund av en
utvecklingsstörning inte kan nå målen i grundskolan eller gymnasiet. Särskolan är också
öppen för elever/studerande som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom. I särskolan kan elever/studerande ta del av individuellt anpassad utbildning.
Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i
grundskolan och gymnasieskolan.

Grundsärskolan
Eleverna i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Grundsärskolan omfattar utbildning
från år 1 till och med år 9. Eleven har rätt till att slutföra högsta årskursen även om
skolplikten har upphört dessförinnan. En elev som är mottagen i särskolan kan fullgöra
sin skolplikt inkluderad i grundskoleklass. Elever mottagna i särskolan kan fullgöra sin
skolplikt både i kommunala och i fristående grundskolor.
För att kunna avgöra att en elev ska mottas i särskolan måste alltid elevens hemkommun
(den kommun där eleven är folkbokförd) göra en grundlig utredning.
Träningsskolan
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskolan.
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av
utbildningen i grundsärskolans ämnen.
Information

Vårdnadshavarna ska ges erforderlig information om grundsärskolan och vilka
konsekvenser som följer av att en elev tas emot i särskolan. Det övergripande ansvaret
för att informera vårdnadshavarna ligger på chefen för utbildningsenheten.
Förskolechefer och rektorer har ett allmänt ansvar att informera vårdnadshavare om vad
det innebär att bli mottagen i särskolan. Kommunens ambition är att alla elever
mottagna i särskolan ska få sin utbildning i närmiljön.
Skolpeng

Ersättingsmodellen för elever mottagna i särskolan gäller både elever inskrivna på
Hemmesta F-10 (Värmdö särskola), elever inskrivna i kommunens grundskolor och
elever inskrivna i skolor i andra kommuner. Modellen är uppdelad i behovsnivåer efter
omvårdnadsbehov och svårigheter.

Skolskjuts

Elever mottagna i grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om vissa krav
uppfylls. Regler för särskoleelevers skolskjuts finns i kommunens riktlinjer för
skolskjuts.

Mottagande i särskolan
Beslut om mottagande i särskolan föregås av noggrann utredning och bedömning av om
eleven tillhör den målgrupp som särskolan är avsedd för. I avvaktan på beslut om
mottagande ligger ansvaret för elevens skolgång på elevens hemskola.
Frågan initieras

Frågan om en elev ska tas emot i särskolan kan väckas av skolan, kommunen eller av
vårdnadshavare. I normalfallet är det vårdnadshavaren som ansöker om mottagande i
särskolan. Utgångspunkten ska vara att eleven inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning. Till målgruppen räknas
även de elever/studerande som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
Ansökningsförfarande

Ansökan om mottagande i särskolan görs av barnets vårdnadshavare på fastställd
blankett som rekvireras från kundvals- och finansieringsavdelningen/utbildningsenheten. Ifylld ansökan skickas till kommunens utbildningsenhet.
Chefen för utbildningsenheten ansvarar för att en utredning initieras i samråd med skola
och vårdnadshavare. Redan genomförda insatser i förskoleverksamheten,
förskoleklassen eller grundskolan utvärderas. Till ansökan bifogas följande utredningar:
1.
2.
3.
4.

Psykologisk utredning
Pedagogisk utredning
Medicinsk utredning
Social utredning

Vid ansökan har vårdnadshavare möjlighet att ange önskemål om placering vid en viss
skola.
Beslut om mottagande

Chefen för utbildningsenheten beslutar efter behörighetsprövning, om kraven för
mottagande är uppfyllda och om mottagande i särskolan. Beslutet meddelas
vårdnadshavarna skriftligt på fastställd blankett där det också framgår hur beslutet kan
överklagas. Beslutet meddelas ansvarig nämnd som delegationsbeslut.
Rektor för den skola där eleven är inskriven ansvarar för att informera barnets
vårdnadshavare om innebörden av att vara mottagen i särskolan och hur den fortsatta
skolgången långsiktigt ser ut för en särskoleelev.
Överklagande

Beslut om mottagande i särskolan kan överklagas av barnet, eleven eller den sökande
hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Mottagande i särskolan på försök

Skollagen ger möjlighet till en tidsbegränsad placering om högst 6 månader i en annan
skolform. Beslut om försöksplacering fattas av chefen för utbildningsenheten. Innan
beslut om försöksplacering ska dokumentation som styrker elevens rätt till särskola ha
inkommit till kommunen. Beslut om försöksplacering ska ske restriktivt.
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Avskrivning

Om det under handläggningen av ett ärende framkommer att vårdnadshavare kommer
att motsätta sig en inskrivning i särskolan avskrivs i normalfallet ärendet. Om det finns
synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa kan ett barn tas emot i särskolan utan sin
vårdnadshavares medgivande.
Om barnet under utredningen flyttar till annan kommun avskrivs ärendet och ansvaret
förs över till denna kommun.
Ansökan och beslut om att slutföra grundsärskoleutbildningen

Alla elever som är mottagna i särskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen under
ytterligare två år om eleven inte uppnått målen, även om skolplikten upphör.
Vid önskemål om att slutföra grundsärskoleutbildningen vid Värmdö särskola i
Hemmest lämnas ansökan till rektor, som också fattar beslut. Vid extern placering fattas
beslutet av chefen för utbildningsenheten.
I de fall en elev bedömts tillhöra särskolans personkrets men önskar gå kvar i
grundskolan, ska barnets vårdnadshavare informeras av rektor om vilken hjälp den
aktuella skolan kan erbjuda.
Utskrivning

Önskemål om utskrivning ur särskolan kan göras av barnets vårdnadshavare till
kundvals- och finansieringavdelningen/utbildningsenheten. Kommunen kan på eget
initiativ utreda om en elev ska skrivas ut. Chefen för utbildningsenheten beslutar och
meddelar vårdnadshavarna på fastställd blankett.
Uppföljning
Under studietiden har utbildningsenheten ansvar för uppföljning av elevens utbildning.

Målgruppstillhörighet
Den som arbetar inom skolväsendet i Värmdö kommun ska underrätta elevens rektor
om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev
i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan inte tillhör grundsärskolans respektive
gymnasiesärskolans målgrupp.
En rektor som får sådana upplysningar ska skyndsamt anmäla detta till
utbildningsenheten. Utbildningsenheten ska skyndsamt utreda frågan. Elevens
vårdnadshavare ska beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas om
målgruppstillhörighet.
Om utredningen visar att eleven inte tillhör grundsärskolan ska chefen för
utbildningsenheten besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp. Eleven ska
då tas emot i grundskolan eller att eleven på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Om utredningen visar att en elev inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp ska chefen
utbildningsenheten fatta ett beslut i enlighet därmed och därefter erbjuda eleven
utbildning i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
Ett beslut om att en elev inte tillhör målgruppen får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd. Beslutet får överklagas endast av eleven. )

Gymnasiesärskolan
Utbildningen i gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar vars skolplikt har upphört
och som har gått ut grundsärskolan eller som inte kan gå i gymnasieskolan för att de har
en utvecklingsstörning. Om en elev fullgjort sin skolplikt i en annan skolform än
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grundsärskolan, ska frågan om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan
utredas av utbildningsenheten i enlighet med gällande regler, se ovan - Mottagande i
särskolan. De ungdomar som tillhör målgruppen har rätt att bli mottagna i
gymnasiesärskola med offentlig huvudman om utbildningen påbörjas före utgången av
det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
För utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013 gäller följande:
Rätten att tas emot i gymnasiesärskolan gäller endast de ungdomar som tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan. Till målgruppen hör de ungdomar vars skolplikt har
upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolan
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. De ungdomar som tillhör
målgruppen har rätt att bli mottagna i gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas före
utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
Ett beslut om huruvida en sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan ska fattas
av utbildningsenheten inför mottagandet i denna skolform. Målgruppstillhörigheten ska
fastställas och ett nytt beslut ska fattas om denna för varje sökande före mottagande i
gymnasiesärskolan.
Om det finns skäl att misstänka att en elev inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp
p.g.a. tidigare bristfällig utredning eller att eleven endast hade en lindrig
utvecklingsstörning, ska en ny utredning göras.
Om utredningen saknas eller det av andra skäl bedöms nödvändigt, ska beslutet föregås
av en ny utredning motsvarande den som görs inför beslut om mottagande i
grundsärskolan, se ovan Mottagande i särskolan.
Information och erbjudande om utbildning
Enligt skollagen ska studie- och yrkesvägledarna informera och vägleda eleverna inför
val av framtida utbildnings- och yrkesverksamheter. De utbildningar som erbjuds och
antalet platser ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas
önskemål. Eleven ska ges tydlig information om de olika utbildningsalternativen när de
ska välja gymnasieutbildning.
Ansökan
Ansökan om mottagande i gymnasiesärskolan ska föregås av noggranna förberedelser
redan i grundsärskolan. Eleven gör praktik på tänkbara program i gymnasiesärskolan för
att lättare kunna välja utbildning.
Ansvar för förberedelserna har rektor för eleven. Förberedelserna ska ske i samarbete
med utbildningsenheten.
Ansökan till gymnasiesärskola ska ges in till utbildningsenheten. Ansökan skickas
sedan omgående vidare till berörd huvudman.
Uppföljning
Under studietiden har utbildningsenheten ansvar för uppföljning av elevens utbildning.
Skolskjuts

Elever mottagna i gymnasiesärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om vissa krav
uppfylls. Regler för gymnasiesärskoleelevers skolskjuts finns i kommunens riktlinjer för
skolskjuts.
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