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Bedömningsunderlag grundsärskola
Offentlig huvudman

1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna
Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att
utbildningen i grundsärskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att
förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser. Huvudmannen
ansvarar även för att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa, studieoch yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs, och organiseras på ett ändamålsenligt sätt. I arbetet
med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har
den kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogisk
ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett fungerande system för
att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och
åtgärdas vid behov. Huvudmannen ser till att mottagandet i grundsärskola sker i enlighet med
skolförfattningarna. Detta gäller såväl elever på särskoleenheter som elever som är helt eller delvis
integrerade i grundskolenheter. Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av
en utredning samt att det finns rutiner för omprövning av beslut.
Arbetet granskas genom bedömning av följande kritiska faktorer:
1.1 Kommunen säkerställer att eleverna i dess grundsärskola fullgör sin skolgång.
(7 kap. 22 § skollagen)
1.2 Huvudmannen ser till att rektorer som anställs vid grundsärskolan har pedagogisk insikt
genom utbildning och erfarenhet. För rektorer som anställts efter den 15 mars 2010 har
huvudmannen sett till att de har gått, går eller kommer att gå särskild befattningsutbildning
eller utbildning som kan jämställas med denna. (2 kap. 11–12 §§ skollagen)
1.3 Huvudmannen ser till att det på skolenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i
grundsärskola, så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att
stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen; Läroplan för grundsärskolan
2011, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
1.4 Huvudmannen ser till att grundsärskolan har tillgång till personal med sådan
kompetens, att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och
yrkesverksamhet kan tillgodoses. (2 kap. 29 § skollagen; Läroplan för grundsärskolan 2011,
2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
1.5 Huvudmannen ser till att det på skolenheterna finns tillgång till skolbibliotek, som kan
användas för att stödja elevernas lärande och utveckling. (2 kap. 36 § skollagen; Läroplan för
grundsärskolan 2011, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.8 Rektorns ansvar)
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1.6 Huvudmannen ser till att vid skolenheterna erbjuds och anordnas
modersmålsundervisning för de elever som har rätt till detta. (11 kap. 10 § skollagen; 5 kap.
10 § skolförordningen)
1.7 Huvudmannen ser till att det vid skolenheterna erbjuds studiehandledning på
modersmålet till de elever som behöver det. (kap. 5 och 4 § skolförordningen)
1.8 Huvudmannen tar emot anmälningar från rektorer om angivna kränkningar mot elever,
utreder skyndsamt omständigheterna kring de angivna kränkningarna och vidtar i
förekommande fall de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden. (6 kap. 10 § skollagen)
1.9 Huvudmannen ser till att rektorn tar ansvar för att en bedömning av nyanlända elevers
kunskaper skyndsamt görs och att resultatet av bedömningen beaktas vid planeringen och
genomförandet av elevens undervisning. (3 kap 12 c-d §§ skollagen)

Mottagande i grundsärskolan

1.10 Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en utredning som
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning, samt att samråd sker
med elevens vårdnadshavare. (7 kap. 5 § skollagen)

1.11 Hemkommunen ser till mottagandet föregås av att vårdnadshavare lämnat sitt
medgivande till att eleven tas emot i grundsärskolan, om det inte finns synnerliga
skäl med hänsyn till barnets bästa att ta emot eleven utan vårdnadshavares medgivande. (7
kap. 5 § skollagen)
1.12 Hemkommunen utreder vid behov skyndsamt frågan om omprövning av beslut om
mottagande till grundsärskolan, och vidtar efter beslut de åtgärder som krävs för elevens
övergång till annan skolform. (gäller endast utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013
gäller 7 kap. 5 a och 5 b §§ skollagen)
1.13 Huvudmannen avgör om elever huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden.
(11 kap. 8 § skollagen)
1.14 Huvudmannen ser till att det finns möjlighet för elever som är mottagna i
grundsärskolan att få sin utbildning i grundskolan eller sameskolan, och för elever i
grundskolan att få sin utbildning inom grundsärskolan, och att det är den ursprungliga
skolformens bestämmelser som gäller för eleven. (7 kap 9 § skollagen)
1.15 Huvudmannen ser till att det finns möjlighet för en elev i grundskolan, grundsärskolan
eller specialskolan att på försök under högst sex månader tas emot som elev i en annan av
dessa skolformer. (7 kap. 8 § skollagen)
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2. Utveckling av utbildningen
Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen vid
skolenheterna inom väsentliga områden, i syfte att främja ökad likvärdighet och kvalitet. I detta arbete
ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna, i förhållande till de
nationella mål och riktlinjer som formuleras i grundsärskolans läroplan. I arbetet ingår också att följa
upp de förutsättningar som huvudmannen ger skolenheterna, för att de ska kunna ge eleverna en god
utbildning. Huvudmannen analyserar sedan måluppfyllelsen och skolenheternas förutsättningar,
beslutar om vilka förbättringsåtgärder som behövs, samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen
formulerar nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorerna tagit fram i sitt eget
kvalitetsarbete vid skolenheterna, men också på uppgifter huvudmannen själv insamlat (exempelvis
nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling etc.).
Det ska därför finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete, och det kvalitetsarbete som
rektorn tillsammans med lärare och elever leder vid skolenheterna. Ett annat viktigt verktyg för att se
till att utbildningen är likvärdig är en behovsstyrd resursfördelning, så att resursfördelningen mellan
skolenheterna anpassas efter skolornas skiftande behov och förutsättningar. Med resurser avses såväl
ekonomiska som personalmässiga resurser. Resursfördelningen följs upp och utvärderas, så att en
bedömning kan göras i vilken grad den främjar elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Arbetet granskas genom bedömning av följande kritiska faktorer:
2.1 Inriktningen för huvudmannens kvalitetsarbete är att de nationella mål och krav som
anges i styrdokumenten uppfylls. (4 kap. 3 och 5 §§ skollagen)
2.2 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna
uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)
2.3 Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6
§§ skollagen)
2.4 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa.
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6–7 §§ skollagen)
2.5 Kommunen fördelar resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika
förutsättningar och behov, för att säkerställa en likvärdig utbildning. (2 kap. 8a § skollagen)

