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Medgivande till mottagande i grundsärskola 
Barn som på grund av att de har en utvecklingsstörning inte bedöms ha förutsättningar att 
uppfylla sådana betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller för 
grundskolan och som minst ska uppfyllas, 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 (Skollagen 7 kap. 5§). 

Barnets uppgifter: 
Namn: 
      

Personnummer: 
      

Adress: 
      

Telefonnummer: 
      

Postnummer: 
      

Ort: 
      

Vårt barn går förnärvarande i nedanstående förskola/skola: 
      

 
Mottagande på försök 
Den som är elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan kan på försök under 
högst sex månader tas emot som elev i en annan av dessa skolformer, om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det (Skollagen 7 kap. 
8§). 
 
Integrerade elever 
En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de 
huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev 
i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 
sameskolan. 
För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan skolform gäller de 
bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven 
får sin undervisning får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs 
med hänsyn till undervisningens uppläggning (Skollagen 7 kap. 9§).  

Höörs kommun: Barn- och utbildningssektorn • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Vxl: 0413-280 00 
barn-utbildningsnamnd@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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Härmed medger jag/vi att vårt barn mottas eller mottas inte i 
grundsärskola: 

 Mottas i grundsärskolan 
 

 Mottas på försök i grundsärskolan i max sex månader 
 

 Mottas inte i grundsärskolan 
 

Vårdnadshavare 1 
Namn: 
      

Adress: 
      

Postnummer och ort: 
      

Datum:       

Underskrift: 
 

Vårdnadshavare 2 
Namn: 
      

Adress: 
      

Postnummer och ort: 
      

Datum:       

Underskrift: 
 

 

 

 

Medgivandet skickas till: 

Höörs kommun 
Barn- och utbildningssektorn 
Box 53 
243 21 Höör 
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Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.  

Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av 
ditt ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i 
kommunens ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna 
fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Barn- och 
utbildningsnämnden.  

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. 
Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om 
hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@hoor.se. 
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