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Samtycke till utredning om rätt att läsa enligt 
grundsärskolans läroplan 
 
Undertecknade vårdnadshavare samtycker att Barn- och utbildningssektorn inleder en utredning för att 
fastställa om vårt barn har rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan (Skollagen 7 kap. §5). 

Vårt samtycke avser (barnets uppgifter): 
Namn: 
      

Personnummer: 
      

Adress: 
      

Telefonnummer: 
      

Postnummer: 
      

Ort: 
      

 

Följande bedömningar ingår i utredningen: 
 
- Pedagogisk bedömning 

Ska bland annat besvara frågan om ert barn har förutsättningar att nå kunskapskriterierna i 
grundskolans läroplan. Pedagog med kunskap om och erfarenhet av ert barn ansvarar för denna del i 
utredningen. 

- Psykologisk bedömning  

Kommunens skolpsykolog utreder om ert barn har en intellektuell funktionsnedsättning. 

- Medicinsk bedömning 

Den medicinska bedömningen görs av en legitimerad läkare. Syftet är att redovisa om det finns 
eventuella andra medicinska faktorer som kan orsaka barnets uppvisade skolsvårigheter. 

- Social bedömning 

En kurator utreder om det finns sociala orsaker och bakgrundsfaktorer som kan förklara barnets 
skolsvårigheter.  

 

I egenskap som vårdnadshavare medges det också att erforderliga uppgifter får inhämtas från andra 
myndigheter om så bedöms nödvändigt för att kunna utreda vårt barn har rätt att läsa enligt 
grundsärskolans läroplan. 

 

 

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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Vårdnadshavare 1 
Namn: 
      

Adress: 
      

Postnummer och ort: 
      

Datum:       

Underskrift: 
 

Vårdnadshavare 2 
Namn: 
      

Adress: 
      

Postnummer och ort: 
      

Datum:       

Underskrift: 
 

 

 

Samtyckesblanketten skickas till: 

Höörs kommun 
Barn- och utbildningssektorn 
Box 53 
243 21 Höör 

 

 

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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