
Beslut om mottagande i 
grundsärskolan alternativt 
gymnasiesärskolan
 

Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan

Diarienummer

Elevens namn 

Elevens personnummer

Beslut

(Här anges det slutliga avgörandet, dvs. om eleven ska tas emot eller inte eller om ärendet ska avslutas.)

Beslutsfattarens underskrift Titel

Namnförtydligande Datum för beslut 

Namn på föredragande 

Grunder för beslut

(Här anges vilka faktiska förhållanden som styrkts i ärendet, hur dessa förhållanden bedömts rättsligt eller på andra grunder 
samt vilka rättsregler och eventuella värderingar avgörandet grundas på. Till exempel är det viktigt att det framgår vilka faktorer 
som beaktats i den sammanvägda bedömningen när det gäller elevens förmåga att nå kunskapskraven och orsakerna till den 
eventuella oförmågan, hur faktorerna vägts samman samt vad som avgjort bedömningen i tveksamma fall.)



Bilaga till beslutet

Överklagandehänvisning

Om du som vårdnadshavare eller elev från 16 år inte är nöjd med detta 
beslut kan du överklaga det hos Skolväsendets överklagandenämnd.

I överklagandet ska du ange vilken förändring du vill ha. Det är också 
bra att du anger varför du vill att beslutet ska ändras. 

Överklagandet ska vara ställt till (hemkommun).

Överklagandet måste ha kommit in till (hemkommun) inom tre veckor 
från den dag du fi ck beslutet, annars kan ditt överklagande inte räknas.

Om du har överklagat i rätt tid kommer ditt överklagande att skickas 
vidare från (hemkommun) till Skolväsendets överklagandenämnd till-
sammans med kopia av det överklagade beslutet, de handlingar som 
legat till grund för beslutet samt ett yttrande från (hemkommun) över 
ditt överklagande.

Det fi nns också en möjlighet att (hemkommun) ändrar beslutet som du 
vill ha det. I så fall får du meddelande om detta och överklagandet går 
då inte vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.
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