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Personuppgifter barn eller elev 
För- och efternamn 
      

Personnummer 
      

Förskolans eller skolans namn 
      

Avdelning eller årskurs och klass 
      

Syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge en allsidig och realistisk bild av elevens individuella förutsättningar att nå 
kunskapskriterierna i grundskolan. Kartläggningen bör innefatta sådan information så att det går att göra en sammanfattad 
bedömning av elevens pedagogiska situation och kunskapsutveckling. En pedagogisk bedömning baseras på en kartläggning av 
förhållanden såväl på individ- och gruppnivå som på skolnivå samt en redogörelse för vilka anpassningar av undervisningen och 
vilka stödinsatser som har genomförts och resultaten av dessa. Elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram utgör 
också viktiga underlag i den pedagogiska bedömningen. (Skolverket, Mottagande i grundsärskola och gymnaisesärskola samt urval 
till gymnasiesärskolans nationella program. Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 2018)  

Tidigare utredningar 
Andra pedagogiska, psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange i så fall vem eller vilka som 
gjort utredningarna, vilken befattning den eller de personerna har samt vilket datum utredningarna gjordes. 

      

 

 

 

 

 

Kartläggning 
Barnets eller elevens inlärning och kunskapsutveckling i olika lärmiljöer inom verksamheten samt eventuella 
stödinsatser och resultatet av dessa. 
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Pedagogisk bedömning 
En bedömning av barnets eller elevens individuella förutsättningar att nå kunskapskriterierna enligt grundskolans 
läroplan.   

      

 

 

 

 

 

 

Datum  
      

Namn och befattning på den som har genomfört bedömningen 
      

Underskrift av den som har genomfört bedömningen 

 

 

Hantering av personuppgifter  
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 om du önskar mer 
information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@hoor.se 
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