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Förord
När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig informa
tion går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är
i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska
och pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver eller bli bemötta på ett fel
aktigt sätt. Att bytet – övergången – fungerar är en betydelsefull faktor för en god
skolgång. Det är därför viktigt att det finns rutiner och arbetssätt som underlättar
övergångar.
Detta stödmaterial ingår i Skolverkets insatser för en förstärkt elevhälsa1.
Målsättningen är att ge stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för
att ge barn och elever en kontinuitet i sin skolgång oberoende av skolbyten. För
att kunna göra det behövs en helhetssyn på barns och elevers lärande under hela
skoltiden. Vår förhoppning är också att stödmaterialet kan ge en ökad förståelse för
vilka barn och elever i åldern 1–18 år som kan bli extra utsatta, samt vilka fram
gångsfaktorer som finns i arbetet med övergångar. Stödmaterialet innehåller även
praktiskt stöd och konkreta exempel.
Inför framtagandet av stödmaterialet har Skolverket gått igenom aktuell och
relevant forskning på området samt genomfört referensinsatser med flera aktörer.
Referensinsatserna har bestått av intervjuer med verksamhetschefer, vårdnads
havare och elever. Vi har också samrått med andra myndigheter; Specialpedago
giska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen, Socialstyrelsen och Statens
institutionsstyrelse (SiS). Samråd har också skett med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och Sjukhuslärar
föreningen. Friskolornas riksförbund har haft möjlighet att lämna synpunkter på
texten. Vi har också tagit del av olika former av övergångsdokument och blanket
ter. Stort tack till er som på olika sätt lämnat synpunkter och underlag!
Verksamheterna har uttryckt önskemål om att stödmaterialet ska innehålla kon
kreta förslag på riktlinjer, handlingsplaner och blanketter. Skolverket är medvetna

1.
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Regeringsbeslut 1:5, Uppdrag om att genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa (20111027
U2011/5947/S).
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om behovet av en minskad dokumentationsbörda för verksamma inom förskola
och skola. Vi vill därför särskilt understryka att de exempel som finns i stödmate
rialet, och som är inspirerade av olika verksamheters befintliga dokument, just är
exempel som kan användas av er som så önskar.
Huvudskribent för stödmaterialet är Gudrun Löwendahl Björkman.
Stockholm i oktober 2014
Niclas Westin
T.f. Avdelningschef

Johanna Freed
Undervisningsråd
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Inledning
Förskola och skola2 har i uppdrag att samarbeta för att stödja barns och elevers
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå
från de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Det är t.ex. viktigt
att tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som barn och elever
har med sig från tidigare verksamhet. Vid byte av verksamhet ska samverkan ske
för att stödja barns och elevers övergångar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de
barn och elever som är i behov av särskilt stöd.3
Av slutbetänkandet från utredningen om utsatta barn i skolan4 framgår att
viktig pedagogisk information riskerar att gå förlorad för barn och elever i behov
av särskilt stöd, vid övergångar inom och mellan olika skolformer. Där lyfter man
också fram vikten av att skolans dokumentation behöver hålla en hög professionell
nivå för att vårdnadshavare ska vara positiva till att den överlämnas och för att den
ska kunna leda till en bra lärandesituation för barn och elever.
Övergångar från en verksamhet till en annan är viktiga händelser för alla barn
och elever. De kan bidra till delaktighet och inkludering men även till marginalise
ring och exkludering. Vid övergångar ställs barn och elever ofta inför nya utma
ningar och krav.5 I skollagen anges att barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina
åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.6 En sådan fråga kan t.ex. handla
om barnets önskemål, förväntningar eller oro inför en övergång.
Av läroplanerna framgår att det är förskolans och skolans uppgift att ta hänsyn
till barns och elevers olika förutsättningar och behov.7 Det innebär att förskolan
2.

Grundskolan och motsvarande skolformer samt förskoleklassen, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

3.

Läroplanen för förskolan, avsnitt 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Läroplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer, avsnitt 2.5 Övergång och samverkan.
Skrivningen är svagare i gymnasieskolans läroplan, avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppgifter.

4.

Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95).

5.

Garpelin, Anders (2003). Ung i skolan. Om övergångar, klasskamrater, gemenskap och marginalisering.
Garpelin, A. & Kallberg, P. (2008). Övergångar i förskolan som kollektiva passageriter eller smidiga transitioner
– en intervjustudie. Gunilla Sandberg. 2012. På väg in i skolan – Om villkor för olika barns delaktighet och
skriftspråkslärande.

6.

1 kap. 10 § skollagen.

7.

Läroplanen för förskolan, avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag. Läroplanerna för grundskolan och
motsvarande skolformer, avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppdrag. Läroplanen för gymnasieskolan, och
gymnasiesärskolan avsnitt 1 Skolans värdegrund och uppgifter.

8

ÖverGånGar InOm OcH meLLan skOLOr OcH skOLFOrmer

och skolan behöver organisera och förbereda övergångar så att den nya miljön kan
möta alla barn och elever. Övergångar handlar om att den avlämnande verksamhe
ten ger relevant information till den nya mottagande verksamheten. Det handlar
också i hög grad om vikten av att mottagande verksamhet aktivt tar emot och
använder sig av informationen.

Målgrupp
Det här stödmaterialet riktar sig mot förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet,
pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymna
siesärskolan. Målgruppen för det här stödmaterialet är huvudmän, förskolechefer,
rektorer, elevhälsan, studie och yrkesvägledare, samt pedagogisk personal.
Välfungerande övergångar för barn och elever är en viktig fråga för alla som
arbetar i förskolan och skolan, och Skolverket vill särskilt trycka på att alla nivåer
tar sitt ansvar för frågan.

Om stödmaterial
Det här stödmaterialet kan användas i ert arbete med frågor om övergångar i era
verksamheter. Syftet är att inspirera och visa på olika sätt att arbeta med övergång
ar, bl.a. genom att ge exempel av olika karaktär.
Stödmaterialet utgår från skrivningar i skollag, läroplaner och Skolverkets
allmänna råd som har anknytning till frågor om övergångar samt till utredningar
och forskning som finns på området. Vi har också haft stor nytta av samråd och
dialoger med verksamheterna, liksom av de olika exempel och blanketter vi fått ta
del av.

Hur begrepp används i materialet
VErkSAMHEtErNA

Uttrycket verksamheterna används i detta stödmaterial som ett samlingsbegrepp
för förskolan, pedagogisk omsorg, förskoleklassen, de obligatoriska skolformerna,
fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
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SkOLA

Ordet skola syftar i det följande på skolformerna förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det
används för att beteckna såväl skolan generellt som en skolenhet. Ordet skola om
fattar i det här materialet även fritidshemmet.
PErSONAL

Med personal avses förskollärare, lärare och fritidspedagoger samt övrig pedagogisk
personal inom förskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg.
ELEVHäLSAN

Med elevhälsan avses skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt
personal med specialpedagogisk kompetens.8
ELEVHäLSOtEAM

Begreppet elevhälsoteam används för att beskriva lokal tvärprofessionell samverkan
mellan elevhälsans professioner.9
SPEciALPEdAGOG

När vi i texten använder ordet specialpedagog kan det också betyda speciallärare el
ler annan personal med specialpedagogisk kompetens.
ExtrA ANPASSNiNGAr

I stödmaterialet används uttrycket extra anpassningar. Det är en förkortning för
uttrycket stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis
ningen och används för att underlätta läsbarheten.
riktLiNjEr OcH HANdLiNGSPLANEr

I det här stödmaterialet används begreppen ”riktlinjer” och ”handlingsplaner” för
att beskriva olika typer av dokumentation. Med riktlinjer avses sådan dokumenta
tion som tas fram på central nivå (huvudmannanivå) medan handlingsplaner avser
dokumentation som tas fram på förskole eller skolnivå.
8.

2 kap. 25 § skollagen.

9.

Socialstyrelsen och Skolverket 2014. Vägledning för elevhälsan s 82.
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Hur stödmaterialet är upplagt
Kapitel 1, En skolgång – fyra skolformer – upp till sex övergångar
Kapitel 2, Ett gemensamt ansvar för övergångar
Kapitel 3, Barn- och elevgrupper att särskilt beakta
Kapitel 4, Framgångsfaktorer vid övergångar
Kapitel 5, Stöd för övergångsarbetet på central nivå
Kapitel 6, Stöd för övergångsarbetet på lokal nivå
Kapitel 7, Sekretess och tystnadsplikt
Stödmaterialet innehåller även bilagor med exempel på lokala handlingsplaner och
blankettstöd som kan användas vid övergångar.
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1. En skolgång – fyra skolformer
– upp till sex övergångar
Många barn och elever är med om minst sex stycken övergångar under sin skoltid
i fyra olika skolformer; förskolan, förskoleklassen, grundskolan och gymnasiesko
lan.10 För de allra flesta barn och elever är övergångarna rutinmässiga och ”enkla”.
Vissa övergångar kan dock vara mer genomgripande för individen, som t.ex.
övergången från grundskolan till grundsärskolan. Hur många i personalen som
behöver vara inblandade vid övergångar skiljer sig också åt. Högre upp i skolåren
är t.ex. fler personer involverade och då behöver också övergångarna organiseras på
ett tydligare sätt, för att fungera väl.
När familjer flyttar, personal byts ut, skolor omorganiseras eller läggs ner kan
antalet övergångar öka. Det fria skolvalet innebär vidare fler aktörer vilket t.ex. kan
innebära att barn och elever från en förskole/skolenhet går vidare till flera olika
skolor än tidigare. De mottagande skolorna behöver i dessa fall ha en fungerande
samverkan och synkronisering behöver ske med fler avlämnande verksamheter.11

1–2 år

3–5 år

Förskoleklass

åk 1–3

åk 4–6

åk 7–9

Gymnasie
skolan

10. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 121–122, 127–128 och 133.
11. Ibid. s 145.
12

ÖverGånGar InOm OcH meLLan skOLOr OcH skOLFOrmer

Förskolan

LÄROPLAN
FÖR FÖRSKOLAN

För många barn sker den första övergången inom förskolans verksamhet. På vissa
förskolor flyttar barnen över till ”storbarnsavdelning” när de t.ex. fyller tre år.12
Där kan de få ny personal och från att ha varit bland de äldsta i den förra barn
gruppen, så blir de återigen yngst. På andra förskolor följer personal från den
ursprungliga avdelningen med barnen vid övergången.

Förskoleklassen
Nästa övergång sker oftast när barnet börjar i förskoleklassen. En majoritet av
barnen kommer då från förskolan, men det finns också barn som t.ex. har gått i
pedagogisk omsorg13 eller som har varit hemma med en vårdnadshavare. En liten
andel av sexåringarna hoppar över förskoleklassen och börjar direkt i grundskolans
årskurs ett.
Vilken information som lämnas över från förskolan till förskoleklassen beror
bl.a. på;
• sekretessbestämmelserna och vilket synsätt de avlämnande och mottagande
verksamheterna har om övergångsinformation,
• vilket förtroende som finns mellan personal och ledning i avlämnande och mot
tagande verksamhet,
• vilka rutiner som finns i verksamheterna samt

När barnets övergång
till de nya verksamheterna närmar sig har
förskolan den särskilda
uppgiften att finna former för att avrunda och
avsluta förskoleperioden. Vid övergången till
nya verksamheter ska
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som
behöver särskilt stöd.
(Avsnitt 2.5)
Ur Lpfö 98,
reviderad 2010.

• hur information om övergången har förmedlats till vårdnadshavare.
Övergången till förskoleklassen kan innebära en stor förändring, som vissa barn
upplever som svår. Från att ha gått i en liten grupp med flera vuxna, kommer de
nu till en mer skolliknande miljö. Övergången till förskoleklassen innebär också
för många barn en övergång till fritidshemmet där grupperna ibland kan vara
mycket stora.14
12. Garpelin, A. & Kallberg, P. (2008). Övergångar i förskolan som kollektiva passageriter eller smidiga transitioner
– en intervjustudie.
13. Begreppet pedagogisk omsorg infördes 2009. Det utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera
former. Andra former kan vara olika flerfamiljslösningar. Läs gärna mer i Skolverkets allmänna råd (SKOLFS
2012:90), Pedagogisk omsorg s. 10.
14. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 122.
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Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling
och lärande ska prägla
arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens
olika förutsättningar
och behov. Detta innebär att verksamheten
inte kan utformas på
samma sätt överallt och
att förskolans resurser
därför inte ska fördelas
lika. (Avsnitt 1)
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LÄROPLAN
FÖR gRUNdSKOLAN
EN LIKVÄRDIG
UTBILDNING
Undervisningen ska
anpassas till varje elevs
förutsättningar och
behov. Den ska främja
elevernas fortsatta
lärande och kunskapskutveckling med utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare
erfarenheter, språk och
kunskaper.
ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN
… För att stödja elevernas utveckling och
lärande i ett långsiktigt
perspektiv ska skolan
också sträva efter
att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskolan samt med de
gymnasiala utbildningar
som eleverna fortsätter till…Läraren ska
i samarbetet särskilt
uppmärksamma elever
i behov av särskilt stöd.
Ur Lgr 11.

Årskurs ett
På en del skolor byter elever lärare när de lämnar förskoleklassen och börjar i
årskurs ett. Det innebär två lärarbyten inom loppet av ett år. Här kan i synnerhet
elever som är sårbara bli extra utsatta.15 Fritidshemspersonalen följer ofta eleverna
från förskoleklassen upp t.o.m. årskurs tre och har därmed en viktig roll i att skapa
kontinuitet i barnets utveckling och lärande. I årskurs ett inleds skolplikten, kun
skapsmålen tydliggörs och skriftliga omdömen ges.

Årskurs fyra
Inför årskurs fyra sker ofta nästa övergång. Det kan innebära nya lärare och fler
ämneslärare än tidigare. Vissa elevgrupper ombildas till nya klasser och en del elever
byter skola. Övergången kan innebära att arbetstyngden ökar, undervisningen utgår
från mer textintensiva läromedel och högre krav ställs vad gäller kognitiva förmågor.
Många pedagoger uppfattar att övergången till årskurs fyra är en av de mer kri
tiska.16 Skolans möjlighet att anpassa verksamheten t.ex. utifrån elevernas förmågor
när det gäller läsning eller matematik, kan vara avgörande för att eleverna inte ska
utveckla ett stödbehov.

Årskurs sex och sju
Vid övergång till grundskolans högre årskurser ökar ofta komplexiteten för såväl
elever och vårdnadshavare som för lärare. Det är fler aktörer inblandade som ska
ge respektive få information, vilket t.ex. kan kräva mer stöd från rektorn när det
gäller rutiner och logistik. Ett tecken på att information ”försvinner” vid den här
övergången finns i Skolverkets statistik över åtgärdsprogram. Den visar att anta
let åtgärdsprogram minskar vid övergången från årkurs 5 till 6 i fristående skolor
samt vid övergången mellan årskurs sex och sju i kommunala skolor. Efter det ökar
antalet åtgärdsprogram igen. I F–9 – skolor återfinns inte detta mönster.17
Övergången till årskurs sex eller sju innebär vanligen ett högre tempo, en för
15. Gunilla Sandberg. 2012. Uppsala universitet. Avhandling. På väg in i skolan – Om villkor för olika barns delak
tighet och skriftspråkslärande.
16. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 127.
17. Skolverket 2013, PM – Särskilt stöd i grundskolan (dnr 2013:28).
14
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LÄROPLAN
FÖR gYMNASIESKOLAN
EN LIKVÄRDIG
UTBILDNING
… Undervisningen ska
anpassa till varje elevs
förutsättningar och
behov… Hänsyn ska
tas till elevernas olika
förutsättningar, behov
och kunskapsnivå.
Det finns olika vägar
att nå målen. Särskild
uppmärksamhet ska
ägnas åt de elever som
av olika anledningar
har svårigheter att nå
målen för utbildningen.

ändrad struktur i skolan samt högre krav på eget ansvarstagande. Detta kan skapa
oro och stress för en del elever. Det kan t.ex. märkas på att vissa elever får hög från
varo eller får svårt att nå kunskapskraven.18

Gymnasieskolan

… Skolan ska sträva
efter flexibla lösningar
för organisation, kursutbud och arbetsformer.
Samarbetet med de
obligatoriska skolformerna ska utvecklas
liksom samverkan med
gymnasiesärskolan och
gymnasieskolan.
Ur Lgy 11.

Övergången till gymnasieskolan är generellt sett den mest komplexa. Eleverna
sprids till ett större antal skolor. De söker till en mängd olika program och an
tagningsprocessen pågår under en lång tid. Många väljer en skola som ligger i en
annan kommun än den man bor i. På våren, då överlämnande och informations
utbyte ofta sker, är inte de slutliga betygen satta. Många gånger är det därför svårt
för de avlämnande grundskolorna att senare få information om vilka gymnasiesko
lor som har tagit emot elever från grundskolan. Det är dessutom inte ovanligt att
elever byter program eller skola under första terminen i gymnasieskolan, vilket kan
försvåra överföringen av information ytterligare. Studie och yrkesvägledaren har
här en avgörande roll inför, under och även efter övergången.19
18. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 131.
19. 2 kap. 29–30 §§ skollagen. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:180) Arbete med studie- och yrkesvägledning.
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2. Ett gemensamt ansvar
för övergångar
För att övergångsarbetet ska fungera så väl som möjligt behöver alla nivåer ta sin
del av ansvaret. Här presenteras kortfattat olika ansvarsnivåer som är inblandade
när det gäller övergångar.

Hemkommunen och huvudmannen
Hemkommunen har ett ansvar för att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning
och fullgör sin skolgång. Detta gäller oavsett var eleven går i skola. När en skol
pliktig elev börjar eller slutar i en fristående skola ska huvudmannen snarast lämna
uppgift om detta till elevens hemkommun. Hemkommunen ska på samma sätt bli
informerad om eleven är frånvarande från skolan i betydande utsträckning, från
obligatoriska inslag och utan giltig orsak.20
En möjlig väg för hemkommunen att arbeta med skolpliktsbevakningen kan
vara att förvaltningen utarbetar centrala riktlinjer för övergångar, för att stödja
barns och elevers fortsatta lärande.21 Riktlinjerna kan även bidra till att säkerställa
elevernas behov av studie och yrkesvägledning. Hemkommunen kan ta fram
riktlinjer i dialog med förskolechefer, rektorer, elevhälsan och studie och yrkesväg
ledare. Hemkommunen kan också bjuda in enskilda skolhuvudmän inom kom
munen att delta när rutinerna utarbetas. De centrala riktlinjerna kan ligga till
grund för lokala handlingsplaner som förskolor och skolor utarbetar. Förslag på
centrala riktlinjer finns i kapitel 5, Stöd för övergångsarbetet på central nivå.

20. 7 kap. 21–22 §§ samt 29 kap. 6 §
21. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 25 och 281.
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Förskolechefen och rektorn
Förskolechefen och rektorn leder och samordnar det pedagogiska arbetet och be
slutar om sin enhets inre organisation.22 För att säkerställa att olika aspekter tillgo
doses vid övergångar kan förskolechefen och rektorn skapa lokala handlingsplaner,
med fördel utifrån centrala riktlinjer där sådana finns att tillgå. Rektorn kan t.ex.
tillsammans med elevhälsoteamet samt studie och yrkesvägledaren arbeta hälso
främjande och förebyggande för att undanröja hinder vid elevers övergångar. Det
är viktigt att förskolechefen och rektorn visar på fördelarna med goda övergångar,
ger mandat och skapar förutsättningar för personalen att genomföra arbetet, både
logistiskt och tidsmässigt. Här ingår också att säkerställa att elevernas behov av
studie och yrkesvägledning kan tillgodoses.
Förslag på lokala riktlinjer finns i kapitel 6, Stöd för övergångsarbetet på lokal nivå.

Elevhälsan
Kontinuitet vid skolbyten är inte bara viktigt för elevens lärande. Det är lika vik
tigt utifrån ett hälsoperspektiv, eftersom det råder ett ömsesidigt samband mellan
hälsa och lärande. Själva lärandet och att kunna gå ut skolan med godkända betyg
leder till förbättrad hälsa, minskad kriminalitet och mindre utanförskap. En god
hälsa leder till ett ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.23 När
det gäller övergångar för elever i behov av särskilt stöd är elevhälsans roll extra vik
tig. Det behöver därför vara tydligt vilket ansvar de olika insatserna inom elevhäl
san har i samband med övergångar.

22. 2 kap. 9–10 §§ skollagen.
23. Gustafsson, LE, Allodi Westling M, Alin Åkerman B, Eriksson C, Eriksson L, Fischbein S, et al. School,
learning and mental health; a systematic review, Health Committee, Royal Swedish Academy of Sciences, Stock
holm, 2010.
18
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Specialpedagogen har ofta en betydelsefull funktion och kan t.ex. ha rollen som
övergångsamordnare. I den funktionen kan det t.ex. ingå att skapa en samlad bild
av behoven i avlämnande och mottagande elevgrupp. Det kan även ingå att stödja
och vägleda mottagande personal runt extra anpassningar och särskilt stöd som
barn och elever är i behov av.
I elevhälsans arbetsuppgifter ingår även att samverka med socialtjänst, ung
domsmottagningar samt hälso och sjukvård.24 För att den mottagande verksam
heten ska ha möjlighet att redan från start kunna erbjuda eleverna en tillgänglig
undervisning behövs en god framförhållning. Det kan t.ex. finnas behov av anpass
ningar i form av hörselslingor, ljuddämpande tak och väggskivor, rullstolsramper
eller av att anställa personal med speciell kompetens.
För elevhälsans medicinska insats finns ofta upparbetade rutiner. En vanlig rutin
är att skolsköterskan på avlämnande skola kontaktar vårdnadshavare för samtycke.
Därefter brukar mottagande skolsköterska kontaktas och även få en kopia av
journalen. Vid övergång till gymnasieskola kan det dock vara svårt att ha en sådan
rutin, eftersom det ibland dröjer innan eleven hamnat på ”rätt plats”. Det kan där
för ibland dröja innan den medicinska journalen kommer till mottagande gymna
sieskola. I de fall elever placeras i samhällsvård har det i vissa fall visat sig vara svårt
för den mottagande skolsköterskan att få tag på tidigare journaler.25
Elevhälsan omfattar inte förskolan, men det finns inga hinder för att samverka
mellan verksamheterna i dessa frågor och det finns huvudmän som väljer att ha
en central elevhälsoorganisation som arbetar mot både förskola och skola. Då
kan t.ex. en specialpedagog som har varit inkopplad runt ett barn fungera som en
viktig länk till nästa skolform.26

24. Socialstyrelsen och Skolverket 2014. Vägledning för elevhälsan, s. 36.
25. Socialstyrelsen och Skolverket 2013. Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar.
26. Skolverket 2013, dnr 2013:878, Intervjuundersökning riktad mot verksamhetsansvarig för elevhälsan, arbetsmate
rial.
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I nian så pratade SYV-en med mig om att jag kunde välja på två olika gymnasium med
speciellt introduktionsprogram. SYV-en följde med mig hit till D-gymnasiet och sen fick
jag vara kvar under förmiddagen för att känna efter. Efter det var jag tre dagar till här
för att få testa på alla ämnena och för att lärarna här skulle se vad jag behövde hjälp
med. A-skolan skickade också med ett papper tillsammans med betyget om vad jag
behövde, så att dom skulle veta det här på D-gymnasiet.
Det är perfekt här. Arbetsro och alla tröstar varandra om någon är ledsen… och jag
kommer få godkänt i fysik och kemi, så då är det bara matte kvar och det kommer
jag nog att klara innan sommaren. Jag har pratat med SYV-en och min lärare om
olika gymnasieprogram och jag kommer nog att söka in på ett gymnasieprogram med
räddningstjänst.
Elev på introduktionsprogrammet

Studie- och yrkesvägledaren
Genom att studie och yrkesvägledaren ger kontinuerlig vägledning och informa
tion kan t.ex. studieavbrott och programbyten minska.27 Utifrån detta kan studie
och yrkesvägledaren ha en avgörande roll i samband med övergångar, framförallt
när det gäller grundskolans högre årskurser samt inför och under gymnasieperio
den. Studie och yrkesvägledaren bör också arbeta främjande och förebyggande
i samarbete med övrig personal under hela skolgången för att utmana elevernas
föreställningar om utbildningar samt motivera dem till fortsatta studier.

27. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013:18) Om arbete med studie- och yrkesvägledning.
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Pedagogen
Den personal som arbetar nära barn och elever har ansvar för att alltid utgå från
barnets bästa. I detta ingår att lyssna in barns och elevers inställning så långt det är
möjligt i alla frågor som rör denne, och övergångar är en sådan fråga. I uppdraget
ingår också att samarbeta med vårdnadshavare och att samverka med såväl avläm
nande som mottagande verksamheter för att stödja barns och elevers övergångar.
Det är viktigt att den information som överlämnas bidrar till att öka den motta
gande verksamhetens förståelse, och att den ger redskap och konkreta metoder för
hur man kan arbeta vidare med barn och elever på ett gynnsamt och positivt sätt.
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Dom sa att Kalle har
en språkstörning…
Vad bör vi tänka
på då? Vilka extra
anpassningar el
ler särskilt stöd
behövs?
Lärare

3. Barn- och elevgrupper
att särskilt beakta
Alla barn och elever påverkas av hur överlämnandet fungerar och hur väl den mot
tagande verksamheten är rustad för att möta dem utifrån deras behov och förut
sättningar. För de flesta är övergångarna oproblematiska, men det finns också barn
och elever som är extra sårbara och utsatta. För dem är det viktigt att övergångarna
sköts på ett genomarbetat och bra sätt, för att de ska kunna få likvärdiga möjlig
heter att utvecklas mot läroplanens mål.

BVC uppmärksammade min sons språkliga svårigheter och gjorde att kommunens tal
pedagog blev inkopplad på förskolan. När han skulle börja i förskoleklass så föreslog
aldrig personalen ett överlämnadesamtal till förskoleklassen. Däremot så bad jag själv
om ett samtal med den nya läraren i augusti. Talpedagogen hade också ett samtal
med henne. Talpedagogen gjorde också så att vi hade ett möte tillsammans med rek
torn och läraren. Min son fick en resursperson. Om jag inte hade varit så påstridig och
om jag inte hade fått stödet av talpedagogen, så vet jag inte om han hade fått stödet.
En pappa

Behov av extra anpassningar eller särskilt stöd
Barn och elever som är i behov av extra anpassningar eller av särskilt stöd28 när en
övergång sker kan vara i behov av fortsatta stödinsatser i den mottagande verk
samheten. Vissa elever behöver särskilt stöd och åtgärdsprogram under hela sin
skoltid.29 Det är viktigt att finna former för hur denna information kan överföras

28. 3 kap. 5a–9 §§ skollagen.
29. Skolverket 2014. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allmänna råd och kom
mentarer s. 31.
22
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när byte av skola sker.30 Mottagande verksamhet kan förebygga svårigheter genom
att redan initialt ha gjort anpassningar utifrån barnets eller elevens behov. Detta
gäller t.ex. barn och elever som
• har inlärningssvårigheter,
• har fysiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
• ska flytta till eller från en särskild undervisningsgrupp31 samt
• har hög skolfrånvaro32.

Placering inom samhällsvård
I
LÄS gÄRNA MER
rns
Placerade ba
skolgång och hälsa
ansvar.
– ett gemensamt
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www.

Barn och elever som placeras inom samhällsvård behöver särskilt uppmärksammas
för att undvika brister i skolgång och hälsa. Det är avgörande att samtliga nivåer
tar sitt ansvar och att en nära samverkan sker. Detta gäller innan placering sker,
under tiden placeringen pågår och inför att placeringen ska avslutas. Inför place
ring är det t.ex. önskvärt att socialtjänsten hinner informera utbildningsnämnden
i barnets eller elevens hemkommun, så att förskolan eller skolan har möjlighet
att förbereda sig på flytten. Det är även värdefullt om socialtjänsten hinner ha en
dialog med mottagande kommun innan placering görs och även informerar den
nya verksamheten om att barnet eller eleven är på väg. För elever som går i skolan
behöver såväl pedagogisk som medicinsk information överföras för att eleven ska
kunna få rätt stöd i den nya skolsituationen.33

30. Skolverket 2014. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Allmänna råd och kommentarer
s. 15.
31. Skolverket. 2014. Särskilda undervisningsgrupper - En studie om organisering och användning av särskilda under
visningsgrupper i grundskolan. Rapport nr 405.
32. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10). Arbete med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och
åtgärda frånvaro. Skolverket (2010). Skolfrånvaro och vägen tillbaka – Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan.
SKL. 2013. Vänd frånvaro till närvaro.
33. Socialstyrelsen och Skolverket 2013. Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar. Utbildning för
elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) s. 28–37.
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Nyanlända, gömda och ensamkommande
Nyanlända, gömda och ensamkommande barn och elever kan behöva uppmärk
sammas. De kan vara utsatta för stor press eller bära med sig traumatiska upplevel
ser som i kombination med allt det nya, försvårar deras situation i förskolan eller
skolan.34 En del har ingen eller mycket bristfällig skolbakgrund med sig när de
kommer till Sverige. Andra har redan mycket god kunskap inom många skoläm
nen. För att kunna anpassa undervisningen behöver därför en kartläggning göras
i alla ämnen.35 Informationen som framkommer i kartläggningen behöver sedan
överföras när eleven byter skola eller klass. Många nyanlända elever flyttar vidare
till en annan kommun efter en relativt kort tid, vilket ofta också innebär byte av
skola. För de elever som går en period i förberedelseklass behöver också ett kvalifi
cerat överlämnande ske, när byte till en ordinarie klass eller skola sker.

LÄS gÄRNA MER
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Grund- och gymnasiesärskolan
Grund och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som
inte når kunskapskraven inom grundskolan respektive gymnasieskolan, p.g.a. att
de har en utvecklingsstörning.36
Inför eventuellt mottagande i grundsärskola ska en utredning först genomföras
för att bedöma om eleven tillhör målgruppen. Utredningen ska omfatta en peda
gogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd ska ske med barnets
vårdnadshavare.37 I de fall utredningens resultat visar att eleven har en utvecklings
störning och det blir aktuellt med ett mottagande inom t.ex. grundsärskolan, behö
ver huvudmannen få information från utredningsunderlaget för att kunna besluta
om eleven ska följa kursplanerna för ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan.38
Hemkommunen ska också pröva frågan inför eventuellt mottagande i gymnasie

34. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 162.
35. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2009:15), Utbildning av nyanlända elever s. 12. Skolverket 2012. Stöd
material. Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling s. 8. Skolverket 2007. Nationell strategi för utbildning
av nyanlända (U2006/5104/S).
36. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013: 20), Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. s. 5.
37. 7 kap. 5 § skollagen och 18 kap. 4–6 §§ skollagen.
38. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013: 20), Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan s. 33.
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särskola. Om eleven flyttar till en annan kommun är det angeläget att elevens nya
hemkommun begär in och får handlingar från elevens tidigare hemkommun.39
Om det uppmärksammas att en elev inom grundsärskolan eller gymnasiesär
skolan inte tillhör målgruppen är det viktigt att hemkommunen säkerställer att
övergången till rätt skolform sker på ett sätt som överensstämmer med barnets
bästa. Eleven kan t.ex. behöva mer undervisningstid i vissa ämnen.40

Specialskolan
För elever med t.ex. dövhet, hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstör
ning, omfattande språkstörning, eller synnedsättning i kombination med ytterli
gare funktionsnedsättningar kan det bli aktuellt med placering i specialskolan. Det
är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som beslutar om mottagande i
specialskolan efter att en utredning har gjorts. Även denna utredning ska omfatta
en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets
vårdnadshavare ska ske när utredningen görs.41
SPSM ansvarar för att etablera och upprätthålla kontakten med elevens hem
kommun. Om det blir aktuellt för eleven att gå över till en annan skolform så ska
SPSM och den mottagande huvudmannen gemensamt planera övergången.42

Särskild undervisning på sjukhus
Åh vad skönt att ni
sjukhuslärare har
kontakten med sko
lan. Då behöver inte
vi bekymra oss för
skoljobbet – vi har
nog med allt annat!

Vissa elever kan behöva undervisning på sjukhus.43 Elevernas förmåga samt
förutsättningarna för att kunna få en kontinuitet i skolgången varierar. Det beror
till stor del på elevens hälsotillstånd, men även i hög grad av i vilken utsträckning
sjukhuslärarna har möjlighet att arbeta flexibelt och i nära samverkan med vården
och elevens hemskola.

Förälder till sjukt
barn som får under
visning på sjukhus

39. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2013: 20), Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan s. 30.
40. Ibid. s. 37.
41. 7 kap. 6 § skollagen.
42. 11 kap. 14 § skolförordningen.
43. 24 kap. 16–19 §§ skollagen.
26

ÖverGånGar InOm OcH meLLan skOLOr OcH skOLFOrmer

Särbegåvning
Elever med särbegåvning, hög intelligensnivå, är också i behov av professionella
övergångar så att deras förmågor kan tillvaratas och att de får möjlighet att utveck
las. Det är inte alltid särbegåvningen upptäcks, vilket kan göra att dessa elever blir
missförstådda och får en negativ skolsituation. Särbegåvade elever kan också ha en
ojämn begåvningsprofil vilket gör att personal kan uppleva att det är svårt att ge
eleven uppgifter på adekvat nivå inom olika områden.44

Fler grupper att beakta
Andra grupper som kan vara bra att beakta vid övergångar är barn och elever som
• har skyddade personuppgifter,45
• har familjer som systematiskt flyttar eller
• är hemlösa.

44. Läs gärna mer om särbegåvade elever i Skolverket. 2012. Högpresterande elever, höga prestationer och undervis
ningen. Rapport nr 379.
45. Skolverket 2011. Stödmaterial Unga med skyddade personuppgifter.
ÖverGånGar InOm OcH meLLan skOLOr OcH skOLFOrmer

27

LÄS gÄRNA MER
I
Unga med skydda
de
personuppgifter
www.skolverket.se

4. Framgångsfaktorer
När det gäller barn och elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt
stöd har en del kommuner, enskilda huvudmän, förskolor och skolor kommit
långt i att utveckla och förbättra arbetsformer och rutiner vid övergångar. Av olika
skäl har andra huvudmän, förskolor och skolor arbetat mindre med dessa frågor
och behöver påbörja ett utvecklingsarbete. Förhoppningsvis kan det här stödma
terialet på olika sätt bidra till utveckling genom att påvisa framgångsfaktorer samt
genom praktiskt stöd. När övergångarna fungerar väl för barn och elever som är i
behov av extra anpassningar och särskilt stöd, så kommer det sannolikt också att
gynna övriga barn och elever.
Tre faktorer har visat sig vara extra framgångsrika vid övergångar.46 Den första
handlar om vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan / skolan och
vårdnadshavare. Den andra framgångsfaktorn lyfter fram betydelsen av samverkan
och synkronisering. Den tredje faktorn belyser vikten av att dokumentationen om
barn och elever behöver hålla en hög professionell nivå.

Förtroendefullt samarbete mellan förskola / skola
och vårdnadshavare
Föräldrarna vill inte
alltid att vi ska få
informationen. Det
är extra svårt med
inflyttade elever. Då
drar många rektorer
öronen åt sig och
undrar om det är
stora svårigheter.
Verksamhetschef
för grundskolor

Relationen mellan personal, barn och elever och vårdnadshavare är en av de
viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet med övergångar. Vårdnadshavare blir mer
positiva till att information överlämnas vid övergångar, när de känner att det finns
ett förtroendefullt samarbete.47 Det respektfulla och förtroendefulla bemötandet
är ofta en förutsättning för att alla inblandade ska kunna nå en samsyn och ett
gemensamt förhållningssätt kring barnets eller elevens skolsituation.
Informationen och dokumentationen som ska överlämnas behöver utformas på
ett professionellt sätt med fokus på barnets eller elevens förutsättningar, i syfte att
de ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det finns
stöd både i skollagen och i läroplanerna för att förskola och skola ska samverka
46. Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) s. 25, 143147, 173–177 och
281–282 m fl.
47. Ibid. s. 25, 119, 147 och 256.
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med vårdnadshavare.48 Givetvis är vårdnadshavares möjlighet att kunna få vara
delaktiga i sitt barns skolgång extra viktig i de fall barnet eller eleven är i behov
av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.49 När personal uppmärksammar att
en elev kan vara i behov av extra anpassningar eller att en utredning om särskilt
stöd behövs bör därför samtal ske med eleven och dess vårdnadshavare.50 Elev och
vårdnadshavare ska även ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.51
Bestämmelsen om åtgärdsprogram gäller dock inte i förskolan.

Den här övergången fungerade bra. Vi hade först ett möte med rektor, mentorer,
speciallärare och sköterska. Sen hade vi ett möte till med mentorn, då vår son också
var med. Nu i årskurs åtta fungerar allting jättebra. Från att vi hösten årskurs sex fick
höra att han inte skulle få godkänt i ett antal ämnen och nog behövde gå i särskolan,
så klarar han nu B i flera betyg. Han har spontant sagt ”Mamma vilken tur att du flyt
tade mig till den här skolan.”
Mamma

Samverkan och synkronisering
Samverkan handlar om de målinriktade handlingar man genomför gemensamt
utifrån sitt eget uppdrag och kompetens.52 Samverkan kring barn och elever är
avgörande vid övergångar. Det gäller både den samverkan som sker mellan avläm
nande och mottagande verksamhet och den samverkan som kan behöva ske med
andra parter än förskola och skola. Denna samverkan är nödvändig för att undvika
att barn och elever ”bollas runt” mellan olika myndigheter eller instanser i onödan.
48. 4 kap. 12 och 13 §§ skollagen. Läroplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer, Lgr 11, avsnitt
2.4 Skola och hem. Läroplan för gymnasieskolan Lgy 11 och gymnasiesärskolan avsnitt 2.5 Bedömning
och betyg.
49. Skolverket 2011. Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering.
Skolverkets allmänna råd, (SKOLFS 2013:179) Förskolan s. 32.
50. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
s. 14.
51. 3 kap. 9 § skollagen.
52. Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen (2007). Strategi för samverkan – barn och
unga som far illa eller riskerar att fara illa. Stockholm, s. 22 ff.
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Det handlar om att arbeta förebyggande, och att sätta in tidiga insatser men också
om att kunna samverka effektivt när mer omfattande insatser krävs. Det är viktigt
att samverkan alltid präglas av ett konsekvent barnperspektiv och utgår från prin
cipen att barnet eller eleven och dennes vårdnadshavare får vara så delaktiga som
möjligt samt att deras samtycke efterfrågas. Man brukar lyfta fram tre grundläg
gande förutsättningar för en lyckad samverkan; styrning, struktur och samsyn.53
Styrning innebär att man på ledningsnivå aktivt tar ställning till målet med samver
kan, legitimerar samverkan, ger mandat och resurser, samt efterfrågar uppföljning
och utvärdering. Strukturen följer det systematiska kvalitetsarbete som huvudmän,
förskolor och skolor ska bedriva.54 Att huvudmän utformar gemensamma rutiner
för övergångar mellan skolor och skolformer är en form av styrning som skapar
kontinuitet och stödjer barns och elevers fortsatta lärande och hälsa. Det kan också
bidra till en ökad likvärdighet.
När det gäller övergångar är det också viktigt att förskolechefen och rektorn
skapar förutsättningar för personalen att kunna ha de samtal som behövs med barn
och elever, vårdnadshavare och andra berörda parter. Detta gäller för såväl avläm
nande som mottagande verksamheter.
Struktur handlar om att tydliggöra t.ex. vilka barn och elever man ska samverka
om. Det handlar också om varför samverkan ska ske och vad barnen och eleverna
kan vinna på att detta görs, vad som praktiskt ska göras samt vilken ansvarsfördel
ning som är lämplig. Det behöver uttalas vem som ansvarar för att information
och dokumentation ska överföras respektive tas emot. Allt som inte har tydlig
gjorts riskerar att bli hinder för samverkan.55
Samsyn innebär att de som samverkar har en gemensam problemförståelse. Dess
utom behöver det finnas en förståelse och respekt för varandras uppdrag, resurser
och begränsningar. Det gäller t.ex. att lärare i olika verksamheter delger varandra
hur de tolkar kunskapskrav och hur de gör anpassningar inom undervisningen
samt vid bedömningssituationer.

Samordnare

53. Skolverket 2009. Kraften av samverkan – Om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa. Socialstyrelsen. 2013. ”Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera
aktörer”.
54. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:98), Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet.
55. Skolverket 2009. Kraften av samverkan – Om samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara
illa.
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Jag börjar alltid
mötena med att
säga att jag är
tacksam över att vi
har förståelse och
respekt för varan
dras arbete. Det slår
an en positiv ton att
vi alla gör så gott
vi kan.
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Det är viktigt att parternas arbete blir synkroniserat vilket SKLs Modellom
rådesprojekt56 betonar. Synkronisering behövs för att undvika dubbelarbete.57
När åtagandena hakar i varandra och parterna är samstämmiga, så blir det kraft i
samverkan.

Professionell dokumentation
Krav på dokumentation finns i skollagen t.ex. när det gäller skriftliga individuella
utvecklingsplaner, utredningar för att bedöma elevers stödbehov, åtgärdsprogram,
och beslut om anpassad studiegång etc.58 I skolförordningen finns också doku
mentationskrav t.ex. när det gäller avgångsintyg.59 Dokumentationen, speciellt den
som rör behov av särskilt stöd, är av stor betydelse för att barn och elever ska få rätt
stöd och ledning i sin utbildning.60 Dokumentationen som görs i förskolan och
skolan behöver hålla en hög professionell nivå. En professionell dokumentation
utmärks bl.a. av att syftet med dokumentet är tydligt och att dokumentet endast
innehåller aktuell och relevant information. Det är också viktigt att innehållet
är sakligt dvs. inte innehåller värdeladdade ord eller personliga egenskaper.61 Det
huvudsakliga syftet med dokumentationen vid en övergång är att ge den motta
gande verksamheten information för att kunna möta eleven utifrån dennes behov
och förutsättningar. Genom att få kännedom om vilka arbetssätt och hjälpmedel
som fungerat i den avlämnande verksamheten, ökar förutsättningen att eleven får
adekvat bemötande och stöd i den nya skolverksamheten. Det är en fördel om
dokumentationen är kortfattad och distinkt.
En professionellt utformad dokumentation är också ofta en förutsättning för
att vårdnadshavare ska vara positiva till att dokumentationen överlämnas vid en

56. Sveriges Kommuner och Landstings Modellområdesprojekt Psynk – psykisk hälsa barn och ungdom. Läs mer
på www.skl.se/psynk
57. Sveriges kommuner och landsting, 2012: Modellområdesprojektet – psykisk hälsa barn och unga. Slutredovisning
för perioden 2009–2011.
58. 3 kap. 8–12 §§, 10 kap. 10 § och13 § skollagen etc. Skolverket 2014. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS
2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
59. 6 kap. 17–18 §§ skolförordningen.
60. Skolverkets allmänna råd, (SKOLFS 2013:179) Förskolan s. 32.
61. Skolverket 2011. Särskilt stöd i grundskolan. Andreasson. I. (2007). Elevplanen som text – om identitet, genus,
makt och styrning i skolans elevdokumentation. AspOnsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg?
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övergång. Även mottagande skolor blir mer motiverade att ta emot och efterfråga
dokumentation när den anses vara relevant och professionell.
Det är angeläget att förskolechefen eller rektorn skapar utrymme för persona
len att kunna sammanställa och vid behov utarbeta adekvat dokumentation inför
övergångar, samt för mottagande personal att ha förutsättningar att kunna ta del av
dokumentation som inkommit om nya barn och elever.
För att säkerställa att dokumentationen har fyllt sitt syfte och varit användbar
behövs rutiner där den avlämnade verksamheten har möjlighet att stämma av med
den mottagande skolan efter en tid. Uppföljning av hur övergångarna har fungerat
på verksamhetsnivå, samt vid behov revidering av dokumenten och rutinerna kan
vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Här kan Skolverkets självskatt
ningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet) vara ett
redskap. BRUK skattar kvaliteten i samtliga skolformer och består av fyra områ
den. Det fjärde området handlar bl. a. om övergångar.62
Digitala dokumentationssystem kan vara tidsbesparande och göra dokumenta
tionen mer tillgänglig för berörda parter. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att
systemen uppfyller kraven i personuppgiftslagen (PuL)63 och att dokumentationen
i övrigt håller en god kvalitet.

62. http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk
63. Mer om personuppgiftslagen, se t.ex.
http://www.datainspektionen.se/lagarochregler/personuppgiftslagen/molntjanster/
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5. Stöd för övergångsarbetet
på central nivå
Vi har inga bra ruti
ner för hur överläm
ning ska ske. Hur det
fungerar har varit
väldigt beroende av
vilken SYV skolan
har och hur mycket
tid SYV-en har till sitt
förfogande.
Verksamhetschef
för grundskolor

Det här kapitlet vänder sig i första hand till förvaltningschefer, utbildningschefer
och andra som arbetar med strategiska skolutvecklingsfrågor på central nivå. En
möjlig väg för hemkommunen att arbeta med skolpliktsbevakning och att stödja
barns och elevers fortsatta lärande vid övergångar kan vara att utarbeta centrala
riktlinjer i nära dialog med förskolor, skolor och andra huvudmän.
I centrala riktlinjer kan man åskådliggöra arbetet med övergångar mellan skolor
och skolformer. Här kan även etiska och pedagogiska aspekter lyftas in t.ex. för
att skapa ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare eller för att lyfta fram
vikten av att överföra information som kan underlätta elevens fortsatta skolgång.
De centrala riktlinjerna kan även förtydliga hur arbetet följs upp och revideras.
Det bidrar till en ökad likvärdighet och kan vara en del i det systematiska kvalitets
arbetet som huvudmannen gör.
Nedan finns en beskrivning av steg och arbetsgång för att ta fram centrala
riktlinjer. Det är självklart fullt möjligt att genomföra arbetsgången på olika sätt, så
det förslag som ges här är ett exempel på hur det kan se ut och kan t.ex. användas
som utgångspunkt för diskussion om ni själva ska ta fram eller utveckla riktlinjer.

Nu jobbar kommunen med att ta fram riktlinjer för övergångar.
Det är jättebra… Jag önskar bara att de också skulle vilja lyssna på oss som har jobbat
konkret med detta i mer än 15 år!
Biträdande rektor
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Olika steg vid framtagande av centrala riktlinjer
Steg 1 – Förtydliga vad ni anser bör genomsyra alla era verksamheter för att få till
Även om strukturen
för övergångar finns
så blir resultatet
olika. Det behövs tyd
liga riktlinjer om vad
som gäller, så inte
övergången bygger
på vad enskilda pe
dagoger eller chefer
tycker ”räcker”.
Sekretessen kring
övergången bör åter
kommande förtydli
gas för både chefer
och pedagoger.

stånd en kontinuitet från förskoleålder till att gymnasieperioden är klar. Punkter
som kan beaktas är t.ex.
– förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare,

– beredskap för att underlätta för de barn och elever som byter till eller från kom
munen, mellan kommunala och fristående förskolor och skolor,
– god samverkan mellan avlämnande och mottagande verksamheter, oavsett om
det gäller kommunala eller fristående verksamheter så att
– avlämnande verksamhet kan förbereda barn och elever inför nästa skolform,
– avlämnande verksamhet har former för hur den pågående verksamheten ska
avrundas och avslutas,

Biträdande
förskolechef

– barns och elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling stöds med ut
gångspunkt i deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper,
– särskild hänsyn tas till barn och elever i behov av anpassningar och särskilt
stöd,
– den nya verksamheten ska få god tid på sig att anpassa verksamheten utifrån
barnens och elevernas förutsättningar och behov samt
– god samverkan med andra aktörer som t.ex. habiliteringen och socialtjänsten.
Steg 2 – Ta ställning till hur, i vilken omfattning och när detta övergångsarbete

genomförs och följs upp, samt vem som ansvarar för att detta sker. Punkter som
kan beaktas är t.ex.
– hur och när det är lämpligt att utbyta erfarenheter med andra aktörer som t.ex.
socialtjänsten och habiliteringen,
– när det är lämpligt att aktualisera kommande övergång för vårdnadshavare t.ex.
på föräldramöte, vid ett eller fler utvecklingssamtal/möten och vid övergångs
samtal med mottagande lärare,
– när och på vilket sätt barn och elever i behov av mer omfattande anpassningar
samt deras vårdnadshavare involveras,
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– vilken information som är viktig att ta del av respektive ge, för att skapa en
ömsesidig förståelse för hur förskola/skola och vårdnadshavare gemensamt kan
stödja barnet eller eleven vid övergången,
– när det är lämpligt att avlämnande och mottagande verksamheter träffas första
gången för att aktualisera barn och elever som kan vara i behov av mer omfat
tande anpassningar och stödinsatser framöver64 (För blankettexempel se t.ex.
mars månad, bilaga 2 och 9),
– när avlämnande och mottagande verksamheter kan träffas för att överföra infor
mation om barn/elevgrupper, om enskilda barn och elever eller arbetsformer
som varit gynnsamma samt eventuella flexibla organisationslösningar som kan
behövas,
– när avlämnande och mottagande verksamheter tidsmässigt följer upp hur
övergången har fungerat och då särskilt för de barn och elever som är i behov av
extra anpassningar och särskilt stöd. (För blankettexempel, se bilaga 13),
– vem som ska samordna och bevaka övergångsfrågor. Om det t.ex. kan vara aktu
ellt att utse en övergångssamordnare på central nivå som garant för processen,
– vilka aktiviteter som ska initieras, ledas, följas upp och utvärderas på central nivå
samt när detta ska ske samt
– hur informationsöverföring kan säkerställas för elever som med kort varsel och
under pågående termin byter till en skola hos en annan huvudman (exempelvis
mellan två kommuner eller kommunal och enskilt bedriven verksamhet).

64. I de fall elev och vårdnadshavare ännu inte har valt skola och/eller inte vill att mottagande skola ska få kän
nedom om elevens namn kan avidentifierad information överlämnas. Det kan t ex vara viktigt att mottagande
skola har en beredskap att en elev kommer att börja på skolan som är i behov av t ex hörselslingor och att en
annan elev är i behov av resursperson som stöd i det sociala samspelet. Det är i detta skede oviktigt vad eleven
heter.
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Ett avsnitt i dokumentet med centrala riktlinjer kan t.ex. se ut så här:

I gOd tId
INNAN ÖvERgåNg
(Ansvar:
avlämnande verksamhet)
1. Uppmärksamma vilka
individers övergångar
som behöver extra god
framförhållning.
2. Bjud in vårdnadshavarna
så att de blir delaktiga
i processen på ett res
pektfullt och förtroende
fullt sätt.
3. Lyssna in barnet/eleven
4. Samla in relevant infor
mation och professio
nell dokumentation.
5. Kontakta andra aktörer
som haft/kommer att
ha insatser runt indi
viden. Samordna och
synkronisera arbetet i
dialog med vårdandsha
varna.
6. Förbered anpassningar
som behövs i mottagan
de verksamhet och som
tar tid att ordna.
7. Undanröj sekretesshin
der/tillfråga vårdnads
havare om samtycke så
att relevant information
kan överföras.
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INFÖR ÖvERgåNg

EFtER ÖvERgåNg

(Ansvar:
avlämnande verksamhet)

(Ansvar:
mottagande verksamhet)

1. För över relevant infor
mation och dokumen
tation till mottagande
verksamhet.

1. titta igenom övergångs
informationen.

2. Påminn om anpassning
ar även om de tidigare
påtalats.
3. Ordna övergångssamtal
i möjigaste mån med
vårdnadshavare till
barn/elever i behov av
särskilt stöd.
4. Informera övriga
vårdnadshavare om
vilken information och
dokumentation som
har överförts, när och
av vem.

Jag är summan
av allt jag har
varit med om!
Elev
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2. Kontakta avlämnande
verksamhet om informa
tion saknas eller behö
ver kompletteras.
3. Informera berörd per
sonal som kommer att
möta barnet/eleven.
4. Lyssna in barnet/eleven
samt vårdnadshavare
Speciellt om barnet/
eleven är i behov av
särskilt stöd.
(Ansvar: avlämnande
verksamhet)
1. Bevaka att informatio
nen har nått fram när
det gäller barn/elever i
behov av särskilt stöd.
kontakta vid behov
t.ex. vårdnadshavare
för att få reda på vilken
gymnasieskola eleven
börjat i.
2. Följ upp och utvär
dera övergångsarbetet.
revidera och planera
inför nästa övergångs
process.

Förtydliga dokumentationen
I de centrala riktlinjerna är det bra om dokumentation vid övergångar tas upp. En
samsyn behövs om vilken dokumentation som mottagande verksamhet har an
vändning av, samt om hur detta kan hanteras etiskt och i dialog med vårdnadsha
vare och elev. Mottagande verksamheter har olika förutsättningar att fördjupa sig i
den dokumentation som överförs och att kontakta avlämnande verksamhet för att
efterfråga dokumentation.
I ett område bildar t.ex. förskolebarnen från tre förskolor i huvudsak två
förskoleklasser i en grundskola, där in och utflyttningar är få. I dessa fall är det
möjligt för rektorer, förskolechefer och personal att ha en kontinuerlig, upparbe
tad samverkan, kännedom om varandras arbetssätt m.m. I ett annat område kan
t.ex. sex olika förskolor, fem verksamheter inom pedagogisk omsorg och flera olika
grundskolor vara berörda samtidigt som in och utflyttningar är vanligt förekom
mande, och där är förutsättningarna för samverkan av en annan art än i det första
exemplet.
Som tidigare nämnts ökar komplexiteten när det är dags för övergång till grund
skolans högre årskurser eller till gymnasieskolan; många gånger ökar exempelvis
antalet avlämnande och mottagande skolor och ett större antal lärare behöver få
information om många elever.
På flera orter i landet finns regiongemensamma gymnasiekanslier och databaser
som gör det möjligt att serva många huvudmän med underlag och dokumenta
tion. I dessa databaser kan också finnas information om individers studiebidrag,
vilket t.ex. gör det möjligt att kontrollera ogiltig frånvaro och indraget studiebi
drag. Sådan information kan göra det enklare att uppmärksamma och fånga upp
elever som byter gymnasieskola eller som hoppar av gymnasieutbildningen.
För elever som deltagit i ordinarie undervisning och som har nått kunskapskra
ven räcker det oftast med den befintliga dokumentation som redan finns i omdö
men eller betyg. När det handlar om barn och elever i behov av extra anpassningar
eller som är i behov av särskilt stöd65, är det dock särskilt viktigt att fundera över
vilken dokumentation som kan behövas. Det är betydelsefullt att dokumentatio
nen inte innehåller stigmatiserande eller värdeladdade formuleringar om personliga
egenskaper, som kan påverka elevens självuppfattning på ett negativt sätt och följa
eleven genom skoltiden.66 I stället är det bra om fokus ligger på den avlämnande
65. 3 kap. 1, 8–9 § § och 5a § skollagen.
66. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram s. 22.
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Det skulle nog vara
möjligt att kunna ha
gemensamma blan
ketter i kommunen
oavsett huvudman.
Blankett med text
stöd som förtydligar
vilken information
som bör överföras.
Verksamhetschef
för grundskolor

Tidigare besökte jag
och SYV gymna
sierna i kommunen,
men nu besöker
speciallärare och
SYV från X-gymnasiet
oss och tar reda på
vilka elever som vi
misstänker inte kom
mer in på ett natio
nellt program. Vi tar
också upp de elever
som har diagnoser
och som vi upplever
är i behov av fortsatt
stöd på gymnasiet.
Det fungerar bra
tycker jag därför att
man får en personlig
kontakt. Lättare när
man kan informera
både skriftligt och
muntligt.
Speciallärare

I
LÄS gÄRNA MER
n
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–
Stödmaterial
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skrift
utvecklingsplanen
www.skolverket.se

verksamhetens kännedom om vilket stöd och vilka anpassningar barnet eller eleven
är i behov av, och vilka arbetssätt och metoder som har fungerat väl. Informa
tionen om barn eller elever som har behov av extra anpassningar kan antingen
dokumenteras i den skriftliga individuella utvecklingsplanen67 eller i ett annat
dokument. Dokumentation för barn och elever i behov av särskilt stöd sker genom
utredning och i åtgärdsprogram.68
Relevant för mottagande verksamhet kan exempelvis vara:
1. Hur har barnet/eleven och vårdnadshavare uppfattat situationen?
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2. Vilka faktorer på grupp och verksamhetsnivå har påverkat barnets/elevens kun
skapsutveckling?
3. Hur är elevens förmågor och färdigheter i relation till kunskapskraven (gäller
inte för fritidshem)?
4. Hur har den avlämnande personalen bemött barnet/eleven, hur har situationer
anpassats och hur har särskilt stöd erbjudits?
5. Vad anser den avlämnande personalen ökar barnets/elevens förutsättningar att lära?
6. Vilka stödinsatser bedömer den avlämnande personalen att barnet/eleven kan
vara i behov av framöver?
Som tidigare nämnts är ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare samt
med barnet eller eleven alltid avgörande när dokumentation upprättas. När
vårdnadshavare upplever att arbetet görs för barnets bästa och på ett respektfullt
sätt, skapas förutsättningar för att de blir mer positiva till att dokumentationen
överlämnas och att de ser vikten av att delta i övergångssamtal. Detta gäller i extra
hög grad när det finns en psykologbedömning eller en medicinsk bedömning.
I möjligaste mån är det bra om den person som har utfört utredningen har en
dialog med vårdnadshavare och/eller elev över 18 år om huruvida den genomförda
bedömningen eller delar av den bör överlämnas. Om samtycke ges kan doku
mentationen överlämnas till personal med samma sekretessgrad i den mottagande
skolans elevhälsoteam. (För blankettexempel, se bilaga 3, 4, 7, 8 och 12).
67. 10 kap. 13 §, 11 kap. 16 §, 12 kap. 13 §, och 13 kap. 13 § skollagen.
68. 3 kap. 8–9 §§ skollagen. I följande kapitel om den skriftliga utvecklingsplanen nämns även åtgärdsprogram 10
kap. 13 §, 11 kap. 16 §, 12 kap. 13 §, 13 kap. 13 § skollagen.
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Elevhälsans medicinska insats behöver få kännedom om att elev ska flytta i så
god tid att de hinner samla in medicinsk information t.ex. om vaccinationer eller
medicinska utredningar. Vissa saker, t.ex. vaccinationer, kan behöva avslutas. De
delar i journalen som vårdnadshavare har gett samtycke till att skolsköterskan får
översända till nästkommande skolsköterska kopieras eller lånas ut.69 Ibland sker
byte av skola med kort varsel mitt under en termin. Det är i dessa fall viktigt att
informationsöverföringen kring elevhälsans medicinska insats ändå säkerställs.
På nästa uppslag finns exempel på hur ett avsnitt i dokumentet med centrala
riktlinjer kan se ut.

69. Socialstyrelsen och Skolverket. 2014. Vägledning för elevhälsan s 37–41
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Förslag på rutiner för avlämnande och mottagande skola
det är betydelsefullt med kontinuitet för elever och då speciellt för elever i behov av
särskilt stöd. Utredning om elevs behov av särskilt stöd, åtgärdsprogram och annan
relevant dokumentation kan här fylla en viktig funktion. När det finns bra övergångs
rutiner och vårdnadshavare känner sig delaktiga i processen, kan de som ska arbeta
nära eleven ofta få relevant information på ett tidigt stadium. det sparar både
elevens och de mottagande lärarnas tid och energi att inte behöva börja på ”ruta ett”
igen.
Avlämnande skola – Förslag på rutiner som underlättar övergången
1. Ge information till alla vårdnadshavare i tidigt skede, t.ex. på föräldramöte och vid
utvecklingssamtal där ni beskriver hur ni på skolan arbetar med övergångar, samt
vilken dokumentation som kan komma att överlämnas.
2. Skapa reell delaktighet för vårdnadshavare under övergångsprocessen. delaktig
heten är ofta en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna känna att deras
barns ”bästa” är i fokus. Skapa också en så stor delaktighet som möjligt för
eleven.
3. För en dialog med vårdnadshavare och eleven innan byte sker till annan grund
skola eller gymnasieskola. Om ni som personal ser att information som finns i do
kumentationen (t.ex. i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, utredning om
elevs behov av särskilt stöd eller i åtgärdsprogram) kan vara en hjälp på nästa
skola, beskriv det för vårdnadshavare och elev samt be om deras medgivande.
4. initiera ett övergångssamtal med vårdnadshavare, personal och helst även med
eleven på den nya skolan i det fall eleven är i behov av extra anpassningar eller
särskilt stöd. Om vårdnadshavare är införstådda med det kan även dokumentatio
nen lämnas över vid mötet.
Om vårdnadshavare inte ger sitt medgivande till att dokumentation lämnas vidare
i de fall där vårdnadshavare inte ger sitt medgivande
• finns för en kommunal grundskola ändå möjlighet att överlämna information till en
annan kommunal skola i samma kommun om de anser att det gynnar barnets bästa
och om de båda skolorna lyder under samma skolnämnd (myndighet).
• kan generalklausulen (10 kap. 27 Offentlighets- och sekretesslagen) i vissa fall
ge kommunala grundskolor möjlighet att lämna ut uppgifter till gymnasieskolor,
fristående skolor, annan kommun eller huvudman när det för skolan är uppenbart
att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse som
sekretessen ska skydda. Generalklausulen gäller inte för hälso- och sjukvård och
socialtjänst eller för fristående skolor.
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Mottagande skola – Förslag till rutiner som underlättar mottagandet
1. Ge generell information till alla vårdnadshavare i tidigt skede, t.ex. på föräldramöte
och vid utvecklingssamtal, där ni beskriver hur ni arbetar på skolan för att skapa
en kontinuitet i skolgången och vilket stöd ni kan erbjuda eleverna. Om ni inte re
dan har haft en dialog, be vårdnadshavare om information ifall det finns utredning,
åtgärdsprogram eller annat kompletterande underlag från tidigare skolor. det är
också bra att få kunskap om hur lång tid det har gått sedan eventuella utredningar
gjordes, eftersom de kan vara inaktuella och kan behöva göras om.
2. Skapa reell delaktighet redan vid första mötet genom att lyssna på vårdnadshavare
och elev. Hur upplevde de den tidigare skolgången och vad tycker de är viktigt att
ni känner till? i de fall det finns utredning om elevs behov av särskilt stöd och
åtgärdsprogram behöver dessa ses över.
Om barnet har fått en ny vårdnadshavare vid t.ex. familjeplacering är rutiner vid över
lämnande extra viktiga. detta gäller särskilt om eleven kommer mitt i terminen eller
bara ska stanna några månader i klassen.
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6. Stöd för övergångsarbetet
på lokal nivå
Detta kapitel handlar om hur förskolor och skolor kan arbeta för att i högre grad
skapa en kontinuitet för barns och elevers lärande och hälsa70, med extra fokus
på barn och elever i behov av särskilt stöd. En kommuns eller annan huvudmans
centrala riktlinjer kan konkretiseras i lokala handlingsplaner som tydliggör verk
samheternas arbete. Det handlar bl.a. om hur den mottagande verksamheten kan
få möjligheter att i god tid förbereda sig. Då ökar möjligheterna att kunna ta emot
och anpassa verksamheten såväl för den blivande barn eller elevgruppen som för
den enskilda individen.
Lokala handlingsplaner kan utarbetas på olika sätt. Förutom syfte och aktivitet
kan de innehålla uppgifter om när aktiviteterna sker och vem som ansvarar för att
aktiviteten kommer att genomföras. I vissa fall konkretiserar man även vilka som
deltar i aktiviteterna.

Övergång från förskola till förskoleklass
De intervjuer och samråd som beskrivs i förordet och som genomfördes inför att
det här stödmaterialet skulle tas fram, visar att övergången från förskola till försko
leklass generellt sett tycks vara den mest genomarbetade. I grova drag innebär färre
aktörer att det blir enklare att samverka under året för att förbereda sexåringarna
inför förskoleklassen och för att förbereda verksamheten att kunna ta emot barnen
på ett bra sätt både utifrån ett grupp och individperspektiv. Det förekommer
också att personal från många olika förskolor och från pedagogisk omsorg sam
ordnar sig, så att de barn som ska till samma skola träffas i olika sammanhang och
också besöker skolorna samtidigt.
De aktiviteter som oftast förekommer i de lokala handlingsplaner vi tagit del av
är relativt lika, även om aktiviteterna sker i olika hög utsträckning och under olika
tidsperioder. I ett område där många förskolor och skolor är inblandade kan ibland
70. Med en kontinuitet i hälsa avses här att eleven får de hälsosamtal, syn och hörselundersökningar samt andra
hälsokontroller som elever ska erbjudas under sin skoltid enligt 2 kap. 27 § skollagen. Här ingår också de vac
cinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet och som regleras i föreskriften SOSFS 2006:22.
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en kort handlingsplan kompletteras med ett gemensamt årshjul. Exempel på hur
arbetsgången och ett årshjul kan se ut finns i bilaga 1–2.
Det är angeläget att lyssna på barns och vårdnadshavares synpunkter inför
övergången och att i detta sammanhang aktualisera för vårdnadshavarna vilken
information som kan vara viktig att mottagande skola får för att kunna ta emot
barnet på ett bra sätt. Det kan göras skriftligt (För blankettexempel, se bilaga 3–4)
men bör kompletteras med möjligheten för barn och vårdnadshavare att få delta i
ett övergångssamtal med avlämnande och mottagande personal.

Övergångar inom grundskolan
Övergångarna inom grundskolan sker ofta från årskurs tre till fyra, samt från
årkurs fem/sex till årskurs sex/sju. För att minimera antalet elever som kan få
svårigheter vid nästkommande övergång behöver rektorn och elevhälsan arbeta
förebyggande. Punkter som kan beaktas är
– Vilka förmågor och kunskaper i läroplanen brukar de mottagande lärarna upp
leva att eleverna har svårigheter med?
– Hur kan skolan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för att dessa förmågor
och kunskaper ska utvecklas, och vilket stöd behöver lärarna för att kunna göra
detta?

I april träffade jag
bitr.rektor och två
specialpedagoger
från X-skolan. Jag
berättade kort om
de elever som hade
extra stora behov,
elever med diagno
ser så att de kände
till detta när de
skulle bilda klasser.
Specialpedagog

– Hur kan den mottagande verksamheten och personalen, i ännu högre grad,
möta eleverna utifrån de behov och förutsättningar som de kommer med? Vil
ket stöd behöver personalen för att kunna göra detta?
– Det är generellt lättare att skapa kontinuitet vid övergångar inom samma skola.
Strukturen för lokala handlingsplaner skiljer sig åt beroende av hur många sko
lor och verksamheter som samverkar. Ju fler aktörer och ju fler in och utflytt
ningar under pågående terminer, desto viktigare kan det vara att rektor utser en
övergångssamordnare, t.ex. en specialpedagog. Övergångssamordnaren kan med
fördel ingå i skolans elevhälsoteam och lyda under stark sekretess (på s. 45).
Övergångsamordnare på både avlämnande och mottagande skola behöver kontinu
erligt bevaka om det finns elever som vid övergångar tillhör någon av de grupper
som kan bli extra utsatta (se kapitel 3, s. 22–27).
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Det fungerar bra när våra nyanlända går ut från förberedelseklassen till vanlig klass.
Våra rutiner fungerar, men det är lika viktigt att våra fantastiska klassmentorer är så
välkomnande, öppna och flexibla.
Lärare i förberedelseklass

I övergången till grundskolans högre årskurser är det generellt sett många fler lärare
som behöver få information om de nya eleverna. Ett sätt att organisera detta kan
vara att övergångssamordnaren sammanställer informationen (t.ex. på översikts
blankett, se bilaga 10). Därefter informeras elevhälsoteamet och berörda lärare.
Det kan ske på ett arbetslagsmöte eller på en klasskonferens. Ju tidigare detta är
praktiskt möjligt att göra, desto bättre förutsättningar finns att t.ex. ordna fysiska
och pedagogiska anpassningar samt att ge lärarna stöd och vägledning i hur de kan
bemöta eleverna på det sätt de är i behov av.
Exempel på lokala handlingsplaner och blankettexempel för förskoleklassen och
grundskolan finns i bilaga 5–10. På Skolverkets hemsida finns blankettexempel
på omdömen för respektive skolform samt för den framåtsyftande planeringen.
Där finns även stödmaterialet ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen”. På
Skolverkets hemsida finns också blankettexempel för utredning av elevs behov av
särskilt stöd samt för åtgärdsprogram. Även stödmaterialet ”Stödinsatser i utbild
ningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd”71 kan ge
vägledning i detta arbete.
På följande sidor presenteras ett elevexempel. Blankettexemplet finns i bilaga 7.

71. Skolverket 2014. Stödmaterial – Stödinsatser i utbildningen – Om ledning och stimulans, extra anpassningar och
särskilt stöd.
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Elevexempel
Ett sätt att göra dokumentationen mer lätthanterlig kan vara att använda en
blankett med vissa förtryckta uppgifter. Den text som skolan har dokumenterat i
elevexemplet är blåfärgad.

Överlämning inom obligatoriska skolan, sidan 1.
Stöd i form av extra anpassningar/särskilt stöd har getts i ämnena:

1. Matematik

2. Svenska

3. Engelska

4. So-ämnen

Övrigt ämne/stöd i annan lärmiljö: Till viss del på samtliga lektioner, raster och vid studiebesök/utflykter.
På följande sätt:
A. Ett särskilt schema över skoldagen
X

B. Undervisningsområde förklarat på annat sätt

X

C. Extra tydliga instruktioner

X

D. Stöd att sätta igång arbetet
E. Hjälp att förstå texter

X

F. Digitala lärverktyg och anpassade programvaror
G. Anpassade läromedel

X

H. Utrustning t.ex. tidshjälpmedel
I.

R

Extra färdighetsträning

J. Specialpedagogiska insatser (Enstaka eller Regelbundna)
K. Särskild undervisningsgrupp
L. Enskild undervisning
M. Anpassad studiegång
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A

N. Resurslärare/Assistent

X

O. Övrigt
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Överlämning inom obligatoriska skolan, sidan 2.
Beskriv kort hur stödet har sett ut inom de områden som har kryssats i och hur stödet har fungerat:
Stödinsatserna nedan fungerar bra och har varit viktiga för eleven.
B+C: Lugnt tempo och anteckningshjälp. D: Säkerställ att NN förstått uppgiften och bekräfta att NN gör rätt.
F: Lärplatta i kombination med punkt H. Programvaror, se bilaga 1.
H: Hörselslinga som förskrivits från landstinget, lärar- respektive elev- mikrofoner, hörapparater.
Eng: I förväg få ta del av texter till lyssningsövningar, portabel hörteknik.
J: Regelbundna specialpedagogiska insatser i matematik, svenska och engelska. Se bilaga 1.
N: Heltid assistent: anteckningshjälp mm. Raster: Skapa lugnare ljudmiljö i korridor genom att skicka ut elever
gruppvis, förebygg missförstånd på raster. Utflykter/studiebesök- förbered elev och mottagande guide mm.
O: Ljuddämpande åtgärder i samtliga lärmiljöer – förbättrar koncentrationsförmågan avsevärt.
OBS! Klassrum med hörselslinga behövs. Skolan kommer att kontaktas av hörselhabiliteringen inför
installation/förskrivning. Kontakta hörselpedagog NN för medverkan i övergångssamtal och för informationsmöte
med samtliga lärare.
Elevens brev till mottagande skola, bilaga 2. Se även ”Hörselboken” www.spsm.se.
Dokumentation/utredning bifogas. Ja X

se bilaga nr:_1-2 ____ Nej

Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning. Ja
Dokumentation finns (ta kontakt med kontaktpersonen). Ja

X

Nej

Nej

Elev och vårdnadshavare önskar övergångssamtal med mottagande skola. Ja X

Nej

Vi samtycker till att information överlämnas till mottagande specialpedagog inom _6__ månader fr.o.m. 25/3-2014
Specialpedagogen får informera berörd personal. Ja X
Elevs underskrift:

Eleven

Underskrifter vårdnadshavare

Nej

Namnförtydligande

VåRdnadshavaRe 1

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2
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Övergångar till och inom gymnasieskolan
Vi skriver bilagor
tillsammans med
SYV och där får vi
lämna uppgifter om
eleven och vem de
kan kontakta för mer
information… Jag
skulle önska att jag
oftare blir kontaktad.
Speciallärare
årskurs 6–9

Det fungerar bäst
när överlämningar
görs personligt. Då
uppstår en dialog
kring elevens behov
och lämpliga sätt att
stödja eleven i sin
utveckling.
Dokumentationen
kan vara utgångs
punkten på mötet.
Studie- och
yrkesvägledare på
gymnasiet

Övergången till gymnasieskolorna är, som tidigare nämnts (se kapitel 2), den mest
komplexa. Studie och yrkesvägledarna har en nyckelroll i detta arbete liksom de
som ansvarar för gymnasieantagningen på central nivå.
De orter i landet som har regiongemensamma gymnasieantagningar, har också
gemensamma databaser. Till dessa kan grundskolorna bifoga blanketter eller bila
gor med upplysningar om eleven samt ibland även ange en kontaktperson på den
avlämnade grundskolan.72
Vårdnadshavare tar ofta för givet att gymnasieskolan automatiskt får informa
tion från grundskolan om att deras barn har behov av stöd i olika former. Det
är därför viktigt att upplysa vårdnadshavare om vilken information som bara får
överföras om vårdnadshavare ger sitt samtycke (Blankettexempel, se bilaga 8).
Vilken information som får överföras utan vårdnadshavaranas samtycke beror bl.a.
på om skolan är kommunal eller enskild, samt om aktuella skolor tillhör samma
skolnämnd eller inte.
I de regiongemensamma databaserna kan elever med skyddad identitet få ett
fiktivt personnummer och lösenord för att kunna söka via samma digitala system
som övriga elever. Även gömda, papperslösa och asylsökande kan ofta ansöka via
webben efter att ha fått särskilda inloggningsuppgifter av gymnasieantagningen.
När antagningen är klar får den mottagande gymnasieskolan tillgång till infor
mationen runt eleven och har därmed möjlighet att höra av sig till kontaktperso
nen.
Ett sätt att organisera detta är att en eller flera övergångssamordnare samman
ställer informationen (för exempel på översiktsblankett, se bilaga 10) och så långt
det är möjligt kontaktar de avlämnande grundskolornas kontaktpersoner. Därefter
informeras elevhälsoteamet och berörda lärare.
Vid terminstarten är studie och yrkesvägledare i gymnasieskolan många gånger
upptagna med reservantagningar samt byten mellan klasser och skolor. Det är där
för viktigt att säkerställa att den information som gäller dessa elever också kommer
till specialpedagogen och resterande elevhälsoteam, samt till berörda lärare.

72. Blanketternas innehåll skiljer sig till viss del åt i olika databaser. De kan variera beroende på vilket gymnasie
program som söks och vilka specifika elevuppgifter som kan vägas in. Det kan också finnas kompletterande
information om elevens kunskapsnivå, studiesituation och stödbehov som mottagande gymnasieskola kan ta
del av efter att eleven har blivit antagen.
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Övergångar till och från särskilda undervisningsgrupper
När frågan om placering i särskild undervisningsgrupp aktualiseras kan en lokal
handlingsplan fungera som ett stöd för att säkerställa att skolan utgår från barnets
bästa. Stegen i processen kan även formuleras som frågor att reflektera över:
1. På vilka sätt har vi gett eleven stöd i form av extra anpassningar inom ramen för
den ordinarie undervisningen?
• Hur har vi sett över lärarnas kompetens och eventuella behov av stöd, hand
ledning eller fortbildning för att kunna stödja eleven på bästa sätt?
• Hur har vi anpassat undervisningen, bedömningssituationerna och den
fysiska miljön i skolan?
• Hur har vi anpassat lärartäthet och gruppstorlek för eleven i olika skolsitua
tioner?
2. På vilka sätt fick vi en fördjupad förståelse för elevens skolsituation via
utredningen om elevs behov av särskilt stöd?
• Vilka ytterligare extra anpassningar, inom ramen för den ordinarie under
visningen, har vi prövat utifrån slutsatserna i utredningen? Hur fungerade
dessa?
• Vilka andra former av särskilt stöd har vi prövat och hur fungerade dessa?
Om bedömningen visar att eleven är i behov av placering i särskild undervisnings
grupp:
3. Hur har rektorn, på den skola där eleven går då stödbehovet uppmärksammats,
dokumenterat beslutet om placering i särskild undervisningsgrupp? Åtgärden
att placera en elev i särskild undervisningsgrupp ska enligt regeringens uppfatt
ning vara ett särskilt beslut, som fattas av rektorn i samband med ett beslut om
åtgärdsprogram.73 Specificeras det också i åtgärdsprogrammet vilka åtgärder
skolan avser att arbeta med i den särskilda undervisningsgruppen och i olika

73. Prop. 2009/10:165, s.292.
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lärmiljöer inom verksamheten?74 Beskrivs det när rektorn kommer att följa upp
och ompröva placeringen och placeringens omfattning?75
4. Vilka rutiner har rektorn utarbetat för att kontinuerligt kunna utvärdera place
ringen?
5. På vilka sätt har vårdnadshavare fått möjlighet att vara delaktiga i processen?
6. Hur kan placeringen göras flexibel så att eleven får möjlighet att successivt slus
sas ut till ordinarie undervisning, så att eleven inte går fler lektioner eller läser
fler ämnen i den särskilda undervisningsgruppen än vad eleven har behov av?
Det är alltid rektorn på den skola där eleven går då stödbehovet uppmärksam
mas, som även ansvarar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera placeringen
i särskild undervisningsgrupp.76 Detta gäller även när elev placeras i en kommun
gemensam särskild undervisningsgrupp. Placeringen innebär inte att eleven byter
skolenhet och rektor.77 Målet är att eleven ska komma tillbaka till sin ordinarie
undervisningsgrupp, men eleven kan dock ansöka till huvudmannen om att få
byta skola till skolan där den särskilda undervisningsgruppen finns. Om bytet
medges blir det rektorn för den nya skolan som beslutar om eleven ska placeras i
den särskilda undervisningsgruppen.78

74. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
s. 39.
75. Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2014:40), Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
s. 26–27.
76. Skolinspektionen. Beslut för verksamheter inom grundskolan efter tillsyn av EfUS i Göteborgs kommun
(20121031).
77. Prop. 2009/10:165, s. 292.
78. Skolverket. 2014. Särskilda undervisningsgrupper – En studie om organisering och användning av särskilda under
visningsgrupper i grundskolan. Rapport nr 405 s. 16.
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I praktiken har övergången
fungerat mycket bra. Löpande
dialog med nya skolan, provlek
tioner och flera möten innan vi
gjorde ansökan. Det var snabbt
agerande av gamla skolan och
det var övergångsmöte mellan
lärare.
Vårdnadshavare

Rent praktiskt fungerade
övergången bra.
Ett överlämningssamtal
genomfördes och dokumentation
överlämnades efter föräldrarnas
medgivande.

Övergången har fungerat bra.
Vi startade med att presentera
vår verksamhet för intresserade
föräldrar. Sen var förälder och
elev på besök.
När det administrativa var klart
skapades kontakt med tidigare
lärare och eleven kom på inskol
ning vid två tillfällen.
rektor mottagande skola

Eleven gjorde också besök i den
nya gruppen innan han började.
rektor avlämnande skola
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7. Offentlighet, sekretess
och tystnadsplikt
För skolor med offentlig huvudman (kommun, landstingskommun eller staten)
gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt till insyn och
en rätt att ta del av offentliga uppgifter i allmänna handlingar. Uppgifter i allmän
na handlingar är offentliga om det inte finns en uttrycklig bestämmelse i offentlig
hets och sekretesslagen som skyddar uppgiften. När någon begär att få ut eller ta
del av en uppgift så måste skolan därför pröva dels om uppgiften finns i en allmän
handling, dels om uppgiften är offentlig eller skyddas av sekretess.
Inom förskola och viss annan pedagogisk omsorg79 omfattas uppgifter om en
skilds personliga förhållanden av en presumtion för sekretess, vilket innebär att upp
gifterna bara får lämnas ut om det står klart att de berörda inte lider men av detta.80
Inom skolans elevhälsa omfattas uppgifter om enskildas personliga förhållanden
också av en presumtion för sekretess.81 Skolläkare och skolsköterska räknas vidare
som en självständig verksamhetsgren inom elevhälsan vilket innebär att det för
dem finns en sekretessgräns mot övrig elevhälsopersonal och annan skolpersonal.
En sekretessbelagd uppgift i den medicinska delen av elevhälsan kan lämnas ut till
annan elevhälsa eller till särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma
myndighet om det är nödvändigt för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han
behöver.82 I första hand ska dock skolpersonalen sträva efter att få samtycke för att
lämna uppgifterna från vårdnadshavare.
En presumtion för sekretess gäller också uppgifter om en enskilds personliga
förhållanden vid psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser inom
fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen som
erbjuds i stället för fritidshem.83
79. Härmed avses sådan omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds, dvs på kvällar, nätter eller helger (Lenberg, Geijer, Tansjö, Offentlighets och sekretesslagen, En
kommentar, (1 januari 2014 Zeteo), kommentaren till 23 kap. 1 §).
80. 23 kap. 1§ offentlighets och sekretesslagen (OSL).
81. 23 kap. 2 § första stycket OSL (skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola) och 25 kap. 1 § OSL.
82. 25 kap. 13a § OSL.
83. 23 kap. 3§ OSL. Fritidshem och skola anses ingå i samma verksamhetsområde, därför råder ingen sekretess
mellan dessa verksamheter (inom samma myndighet).
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Uppgifter i skolans särskilda elevstödjande verksamhet i övrigt, dvs. den stöd
verksamhet som bedrivs av andra än elevhälsan, omfattas av en presumtion för
offentlighet. Det innebär att sekretess endast gäller om det kan antas att berörda
lider men av om uppgifter lämnas ut.84 En presumtion för offentlighet gäller i
övrigt också för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden.85 När en
elev flyttar mellan kommunala skolor som tillhör olika skolnämnder eller mellan
kommuner, dvs. mellan olika myndigheter, måste bestämmelserna i offentlighets
och sekretesslagen beaktas.
Vid sekretess för en uppgift, gör ett samtycke från eleven eller elevens vård
nadshavare (beroende på elevens ålder) att uppgiften ändå kan lämnas ut (se också
nedan om sekretessbrytande bestämmelser).
Det finns sekretessbrytande bestämmelser som kan underlätta samverkan, här
följer några exempel:
• Information kan lämnas vidare om vårdnadshavare/myndig elev har lämnat
samtycke till att information/dokumentation får lämnas över.86 Detta möjliggör
överföring av information och dokumentation mellan personal med olika sekre
tessgrader, mellan olika skolformer, skolor med olika huvudmän, samt mellan
olika kommuner och olika myndigheter.
• Uppgifter kan lämnas ut när det är nödvändigt för att den utlämnande myn
digheten själv ska kunna fullgöra sin verksamhet.87 Syftet med bestämmelsen är
alltså att förhindra att sekretessregleringen gör det omöjligt för en myndighet
och dess personal att sköta de uppgifter som myndigheten ansvarar för. Bestäm
melsen ska tillämpas restriktivt.88
• Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet om en
lag eller förordning kräver detta.89 Det gäller t.ex. skyldigheten att anmäla till
socialnämnden om man misstänker att ett barn far illa. De som omfattas av
denna anmälningsplikt är skyldiga att till socialnämnden lämna alla de uppgifter
som kan vara av betydelse för att de ska kunna utreda ett barns behov av skydd.
Enskilda verksamheter har också denna uppgiftsskyldighet.
84. 23 kap. 2§, andra stycket OSL
85. 23 kap. 2 § tredje stycket OSL.
86. 10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § OSL.
87. 10 kap. 2 § OSL.
88. Se prop. 1979/80:2 Del A s. 465 och 494.
89. 10 kap. 28 § OSL.
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• Utöver andra sekretessbrytande bestämmelserna finns en generalklausul90 som ger
en möjlighet att lämna ut uppgifter till myndigheter när intresset av att de läm
nas ut är större än intresset av att uppgifterna hålls hemliga. Det blir inte aktuellt
att tillämpa generalklausulen i ett fall där någon av de andra sekretessbrytande
bestämmelserna kan tillämpas. Generalklausulen är särskilt avsedd att ge utrym
me för informationsutbyte när det är fråga om myndigheter med samma sakliga
behörighet men med skilda lokala kompetensområden. Det innebär att kommu
nala förskolor och skolor kan lämna ut uppgifter till andra kommunala förskolor
och skolor även om det gäller en annan skolnämnd eller annan kommun när det
för skolan är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde
framför det intresse som sekretessen ska skydda. Generalklausulen gäller dock
inte uppgifter från hälso och sjukvården. Utelämnande av uppgifter får heller
inte strida mot lag eller förordning som har meddelats med stöd av PuL.
För att värna om ett förtroendefullt samarbete mellan förskola, skola och vårdnads
havare är det ofta bra att vårdnadshavare tillfrågas eller informeras när skolan anser
att uppgifter behöver överlämnas till annan part. Det gäller även uppgifter som
normalt inte är sekretessbelagda.

Enskild huvudman
Skolor med enskild huvudman (fristående skolor) omfattas inte av offentlighets
principen. En fristående skola behöver därför aldrig lämna ut uppgifter eller hand
lingar till utomstående. För att skydda barn och elever i fristående skolor finns det
en bestämmelse om tystnadsplikt i skollagen som innebär att en fristående skola
inte får lämna ut uppgifter som anses som särskilt skyddsvärda. Tystnadsplikten
innebär ett förbud både mot att lämna ut uppgiften muntligen eller i en handling.
ENSkiLt BEdriVEN FÖrSkOLA M.M.

Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, fritidshem, försko
leklass eller i annan enskilt bedriven verksamhet enligt skollagens kapitel 25, har
tystnadsplikt för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i hela verksamhe
ten och får inte obehörigen röja dessa.91
90. 10 kap. 27§ OSL.
91. 29 kap. 14 § skollagen.
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ENSkiLt BEdriVEN HäLSO- OcH SjUkVÅrd

Detsamma gäller för hälso och sjukvårdspersonal i enskilt bedriven hälso och
sjukvård enligt patientsäkerhetslagen.92 Enligt patientsäkerhetslagen anses det inte
som obehörigt röjande att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning.
ENSkiLt BEdriVEN SkOLVErkSAMHEt i ÖVriGt

På enskilt bedrivna skolor finns också tystnadsplikt, men i något snävare omfatt
ning. Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksam
het än förskola, fritidshem, förskoleklass eller annan pedagogisk omsorg får inte
obehörigen röja vad han eller hon fått veta om någons personliga förhållanden i
sådan elevverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk
insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt.93 Det innebär att skolan
som huvudregel inte får lämna ut uppgifter ur handlingar som t.ex. individuella
utvecklingsplaner, utredningar om behov av särskilt stöd eller åtgärdsprogram som
avser personliga förhållanden.
Vid tystnadsplikt för en uppgift, gör ett samtycke från eleven eller elevens vård
nadshavare (beroende på elevens ålder) att uppgiften ändå kan lämnas ut.

92. 6 kap. 12–13 §§ patientsäkerhetslagen.
93. 29 kap. 14 § andra stycket skollagen
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Bilaga 1a
ExEMPEL: FÖrSkOLA tiLL FÖrSkOLEkLASS
– ArBEtSGÅNG FÖr ÖVErGÅNG

Här presenteras olika aktiviteter som ofta förekommer i de lokala handlingsplaner
som Skolverket har tagit del av. Aktiviteterna sker i olika omfattning och under
olika månader beroende på lokala förutsättningar.
• September–november
Utvecklingssamtal med vårdnadshavare och barn på förskolan där även barnets
förestående övergång till förskoleklassen och fritidshemmet diskuteras.
• September–december
En första kontakt, om barn som är i behov av mer omfattande anpassningar, tas
med rektorn som ansvarar för förskoleklass. Det kan t.ex. handla om behov av
fysiska anpassningar eller viss teknisk utrustning. Kontakten föregås av att personal
inom förskolan eller pedagogisk omsorg har haft samtal med barnets vårdnadsha
vare och lyssnat in önskemål om blivande skola.
• December–januari
Vårdnadshavare till blivande sexåringar informeras om ansökningsförfarande och
övergångsprocessen via brev/mail/ föräldramöte. Vårdnadshavare besöker skolor/
förskoleklasser.
• Mars–april
Förskolan och vårdnadshavare har en dialog om vilken information som kan vara
relevant att överföra till förskoleklassen och om vårdnadshavare ger sitt samtycke
till detta. Många gånger görs detta i samband med utvecklingssamtal under våren.
(se blankettexempel, bilaga 1–2)
• Januari–april
Vårdnadshavare får besked om skolplacering. Förskolorna och skolorna får listor
över vart barnen har fått placering.
• April–maj
Övergångssamtal sker mellan avlämnande och mottagande personal. Dokumenta
tion eller delar av dokumentation som vårdnadshavare har godkänt överlämnas.
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Bilaga 1b
ExEMPEL: FÖrSkOLA tiLL FÖrSkOLEkLASS
– ArBEtSGÅNG FÖr ÖVErGÅNG

När samtalen gäller barn som behöver extra anpassningar och barn i behov av
särskilt stöd, medverkar vårdnadshavare och ofta även specialpedagog från skolan
och förskolan.
• Maj–juni
Förskolans personal har ibland även ett avslutande samtal med vårdnadshavare och
barn där övergången berörs igen.
• Augusti–september
Uppföljning med vårdnadshavare och elever om hur de har upplevt övergången till
förskoleklassen (blankettexempel, se bilaga 18). I de fall en elev har extra anpass
ningar eller där särskilt stöd har satts in följs även det upp. Många gånger sker
denna uppföljning i samband med ett första ”lärakännasamtal” eller utvecklings
samtal. För elever där övergången inte fungerat väl kan en månad vara lång tid.
• September–december
Uppföljning och utvärdering av förra läsårets övergång, samt revidering och plane
ring av kommande års övergångsprocess vad gäller upplägg och datum. Vid behov
revideras den lokala handlingsplanen.
Utöver detta kan vissa aktiviteter vara mer utspridda under året (september–maj)
innan barnet börjar i förskoleklassen:
• Sexåringarna besöker förskoleklassen och skolan ca 2–4 gånger; träffar sin
blivande lärare, leker på skolgården, gör en aktivitet i det blivande klassrummet,
träffar eleverna från förskoleklassen samt från årskurs ett och två inom fritids
hemsverksamheten, besöker biblioteket och äter i matsalen.
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Bilaga 1c
ExEMPEL: FÖrSkOLA tiLL FÖrSkOLEkLASS
– ArBEtSGÅNG FÖr ÖVErGÅNG

I vissa fall följer personal från förskolan eller den pedagogiska omsorgen med bar
nen vid besöken. I andra fall kan det vara vårdnadshavare som följer med.
• Samverkan av olika slag mellan personal på förskolorna och i förskoleklasserna med
fokus på övergångar. Det kan ske t.ex. i form av pedagogiska nätverksträffar och
besök i varandras verksamheter. En del av samverkan mellan verksamheterna kan
ske professionsvis; förskollärare, specialpedagoger respektive förskolechef och rektor.
När arbetsgången ingår i en lokal handlingsplan, kompletteras den med information om vem
som ansvarar för respektive aktivitet/skede.
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Bilaga 2
ÅrSHjUL FÖr
ÖVErGÅNG

dEcEMBER 2
Pedagogisk nätverks
träff
Ansvarig:
Förskolechef och
rektor.
Deltar: Personal för
skola och skola

JANUARI 3
Information till
föräldrar om övergångs
processen
Ansvarig:
Förskolechef
Deltar: Vårdnads
havare, förskolechef
och förskollärare

FEBRUARI 4
Föräldrar besöker
skolor
Ansvarig:
Vårdnads
havarna

NOvEMBER 1
Utvecklingssamtal
prata om kommande
övergång.

MARS 5
Besked om skolplace
ringar
Avidentifierad informa
tion till skolorna om
BiBASS
Ansvarig:
Förskolechef och rektor
Deltar: Förskolechef,
rektor och special
pedagog

Ansvarig/leder:
Förskollärare fsk.
1:a signal (avidentifie
rad) om BiBASS

APRIL 6
Barnen besöker
skolorna

Ansvarig:
Förskolechef

Barnets behov
i centrum

Deltar: Förskolechef,
rektor och special
pedagog

Ansvariga:
Förskollärare, dagbarn
vårdare, vårdnadshavare
MAJ 7
Övergångssamtal inkl
övergångsdokument.

OKtOBER 10
Utvärdering
av det utförda
övergångsarbetet,
Planering framåt

Ansvariga:
Avlämnande och
mottagande personal
Deltar: Vårdnadshavare
till BiBASS och special
pedagog vid behov.

Ansvarig:
Förskolechef och rektor
Deltar: Elever,
vårdnadshavare,
förskoleklasslärare och
specialpedagog vid
behov.

SEPtEMBER 9
Utvecklingssamtal inkl
uppföljning av över
gången

Deltar: Elever,
vårdnadshavare,
förskoleklasslärare och
specialpedagog vid
behov

BiBASS = Barn i
behov av särskilt stöd i
sin utveckling
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JULI

Ansvarig/leder:
Förskoleklasslärare
AUgUStI
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JUNI 8
Avslutningsamtal inkl
ölvergångsdokument.
Vårdnadshavare till
BiBASS deltar och vid
behov specialpedagog.
Ansvariga:
Avlämnande och
mottagande personal

Bilaga 3
Blankettexempel:
Förskola till Förskoleklass – Generell överFörinG
Textrutorna är expanderande
Den här blankett
en
går att ladda ner
från skolverkets
webb:
www.skolverket.se
/elevhalsa

Namn:________________________ Förskola:_______________________
Barnets del
Det här tycker jag är roligt att göra:

Det här tycker jag att jag är bra på:

Det här tycker mina föräldrar att jag är bra på:

Det här tycker mina förskollärare att jag är bra på:

Det här behöver/vill jag ha hjälp med:

Så här känner jag inför övergången:

Vårdnadshavares del – det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta

Personalens del – det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta
(I de fall barnet behöver extra anpassningar eller särskilt stöd, så kan personalen här hänvisa till
blanketten ”Kompletterande överlämningsplan”, se nästa sida.)

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal inom
_______månader från dagens datum: _________________
Underskrifter vårdnadshavare
Namnförtydligande
_______________________________ _______________________________
_______________________________

_______________________________

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Bilaga 4
Blankettexempel: Förskola till Förskoleklass
– kompletterande överlämningsplan
Textrutorna är expanderande
en
den här blankett
r
ne
da
lad
går att
webb:
från skolverkets
www.skolverket.se
/elevhalsa

- för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar
- för barn i behov av särskilt stöd
Namn:________________________ Förskola:______________________
Behov
Beskriv kortfattat vilket behov av anpassningar och stöd/särskilt stöd i
verksamheten som barnet har nu.

I vilka situationer behövs dessa anpassningar och detta stöd?

Vilka metoder och förhållningssätt har använts för att möta behoven och vad av
detta har fungerat bra?

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal
inom ______ månader från dagens datum: ______________
Underskrifter vårdnadshavare
Namnförtydligande
_______________________________ _______________________________
_______________________________
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_______________________________
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Bilaga 5
ExEMPEL: FÖrSkOLEkLASS tiLL ÅrSkUrS 1
– LOkAL HANdLiNGSPLAN FÖr ÖVErGÅNG
Månad

Aktivitet

Ansvar

Mars/april

Utvecklingssamtal i förskoleklassen
där övergången aktualiseras.

Förskollärare

April

Övergångskonferens: personal från
förskoleklass, fritidshem, årkurs ett
och specialpedagog. Fokus är på
förmågor, kunskapsutveckling och
stödbehov.

rektor

klassindelning görs vid behov.
April

information till vårdnadshavare via
post eller möte inför årskurs 1,
t.ex. om blivande lärare och eventuellt nya fritidspedagoger.

rektor

Maj

Övergångssamtal med vårdnadshavare till elever i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd.
(förskollärare, lärare, fritidspedagog
och/eller specialpedagog/elevhälsogrupp)

Specialpedagog

Maj

Besök i förskoleklassen av de mottagande årskurs1-lärarna.

Förskollärare och lärare årskurs 1.

Maj

Sexåringarna har aktiviteter med
blivande årskurs 1- lärare.

Förskollärare och lärare årskurs 1.

Augusti

två inskolningsdagar med elever,
samt inskolningssamtal med vårdnadshavare.

Lärare

September/
oktober

Föräldramöte i årskurs 1. information om innehåll och arbetssätt
m.m.

Lärare

September/
oktober

Uppföljningsmöte med vårdnadshavare till elever i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd.

Specialpedagog

November

Övergångsarbetet utvärderas och
revideras vid behov (blankettexempel, se bilaga 18)

rektor

ÖverGånGar InOm OcH meLLan skOLOr OcH skOLFOrmer
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Bilaga 6
ExEMPEL: GrUNdSkOLA tiLL GrUNdSärSkOLA – PrOcESSkArtA

I de fall en elev vid byte av skolform också byter skola och undervisningsgrupp kan
processen se ut så här.
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1.

2.

3.

Pedagogisk, psykologisk,
medicinsk och social
bedömning.

Vårdnadshavare informeras om resultatet och
dess innebörd.

Vårdnadshavare ger
sitt medgivande (även
skriftligt) till mottagande
i grundsärskolan.

4.

5.

6.

Besök av vårdnadshavare på grundsärskolan.

Ansökan om grundsärskola behandlas enligt
kommunens rutiner.

dialog mellan avlämnande och mottagande
skolledare.

7.

8.

Möte med skolledare,
personal och specialpedagog från grundskolan och grundsärskolan.

Specialpedagog från
grundsärskolan besöker
grundskolan och träffar
blivande eleven några
gånger.

9.

10.

Övergången förbereds
på skolan; fysiskt, materiellt och med blivande
klasskamrater.

Elev besöker grundsärskolan tillsammans
med personal 2–3 gånger eller utifrån
elevens behov. ibland flyttar assistent/
personal med vid övergången.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Bilaga 7a
Blankettexempel:
Överlämning inom oBligatoriska skolan, sidan 1

D

Kontaktuppgifter elev och vårdnadshavare, samt eventuellt behov av språkstöd
Elevens namn

Personnummer

Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Telefon

Telefon

Mailadress

Mailadress

Behov av tolk i språk:

Behov av tolk i språk:

Antal år eleven bott i Sverige:

Elevens modersmål:

Studiehandledning:

Modersmålsundervisning:

Uppgifter avlämnade skola, kontaktperson och övergångssamordnare
Avlämnande skola

Datum

Kontaktperson

Titel

Kontaktpersons telefon

Kontaktpersons e-postadress

Övergångssamordnare (om annan än ovan)

Övergångssamordnares telefon

På nästa sida dokumenteras det som är relevant för att eleven redan initialt ska kunna få de
extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven kan vara i behov av i den nya lärmiljön.
Dokumentationen genomförs i dialog med elev och vårdnadshavare.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Bilaga 7b
Blankettexempel:
Överlämning inom oBligatoriska skolan, sidan 2
Stöd i form av extra anpassningar/särskilt stöd har getts i ämnena:

en
den här blankett
går att ladda ner
webb:
från skolverkets
www.skolverket.se
/elevhalsa

1.

2.

3.

4.

Övrigt ämne/stöd i annan lärmiljö: Textrutan är expanerande

På följande sätt:
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

A. Ett särskilt schema över skoldagen
B. Undervisningsområde förklarat på annat sätt
C. Extra tydliga instruktioner
D. Stöd att sätta igång arbetet
E. Hjälp att förstå texter
F. Digitala lärverktyg och anpassade programvaror
G. Anpassade läromedel
H. Utrustning t.ex. tidshjälpmedel
I. Extra färdighetsträning
J. Specialpedagogiska insatser (Enstaka eller Regelbundna)
K. Särskild undervisningsgrupp
L. Enskild undervisning
M. Anpassad studiegång
N. Resurslärare/Assistent
O. Övrigt

	
  
	
  
	
  
	
  
Beskriv	
   kort hur stödet har sett ut inom de områden som har kryssats i och hur stödet har

fungerat:

Textrutan är expanerande

se bilaga nr:______ Nej
Dokumentation/utredning bifogas. Ja
Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning. Ja
Nej
Dokumentation finns (ta kontakt med kontaktpersonen). Ja
Nej
Elev och vårdnadshavare önskar övergångssamtal med mottagande skola. Ja
Vi samtycker till att ovan information överlämnas till mottagande specialpedagog
inom _____ månader från dagens datum ________.
Specialpedagogen får informera berörd personal. Ja
Nej
Elevs underskrift:__________________________________________________
Underskrifter vårdnadshavare
Namnförtydligande
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_________________________

_______________________________

_________________________

_______________________________
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Nej

Bilaga 8
Blankettexempel:
Samtycke till undantag från SekreteSS vid övergång

Blanketten används av avlämnande/mottagande skolverksamhet i dialog med
vårdnadshavare/myndig elev.

D

Elevnamn:_____________________________ Personnummer:_____________
Jag ger mitt samtycke till att följande dokumentation får överföras
från (skolans namn): ________________________________________________
till (skolans namn):__________________________________________________
Samtycket gäller under ________ månader från dagens datum:_______________
Ja

Nej

Inte relevant
Omdömen
Utredning om elevs behov av särskilt stöd
Åtgärdsprogram
Journal för elevhälsans medicinska insats
Logopedbedömning
Psykologisk bedömning
Social bedömning
Annan dokumentation/information: _______________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Namnunderskrifter
Vårdnadshavares/myndig elev

Namnförtydligande

_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavare ge sitt samtycke genom
namnunderskrift. Samtycke kan återkallas när som helst. Original behålls av skolan.
Kopia lämnas till vårdnadshavare och till den avlämnande/mottagande skolan.

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
skolledare –
avlämnande
& mottagande

Ansvar

vårdnads
havare,
skolledare

Medverkande

ansökan till
skolor sker.

skolledare –
avlämnande &
mottagande

Ehtpersonal

Mars
Elev i
behov av
särskilt stöd
– mottagande
elevhälso
team besöker
avlämnade.
uppmärk
samma
samverkan
med andra
aktörer/ be
hov av större
anpassningar.
(socialtjänst,
hvB, haB
Bup etc)

Februari/Mars

April

mottagande
specialpeda
goger

special
pedagoger,
ev psykologer,
skolsköter
skor

Fördjupad
överföring

&
förberedelser
– vilka elever/
vårdnadsha
vare behöver
etablera
kontakt med
mottagande
personal
innan au
gusti?

Maj

skolledare,
mottagande

Elever,
mottagande
lärare

Eleverna
bjuds in till
mottagande
skola.

Juni/Augusti

skolledare –
avlämnande &
mottagande

avlämnande
& mottagande
lärare &
special
pedagog

Övergångs
möten på
uppstartsdag,
även fokus på
gruppnivå

Övergångs
dokumenta
tion: lämnas
i juni
– måluppfyl
lelse: iup &
omdömen
/betyg/np
– arbetssätt
& anpass
ningar
– utredning
& åp.

Juni/Augusti

mottagande
specialpeda
goger

vårdnads
havare, lärare,
specialpeda
goger

Övergångs
samtal:
vårdnads
havare, elev
i behov av
särskilt stöd,
avlämnande
& mottagande
lärare/special
pedagog

September

lärare

Föräldrar,
lärare

Föräldramöte

på motta
gande skola.

skolledare –
avlämnande &
mottagande

avlämnande
& mottagande
personal &
ledning

Utvärdering
av övergångs
processen
& revidering
av handlings
planen

Oktober

en
den här blankett
r
ne
da
lad
att
r
gå
webb:
från skolverkets
www.skolverket.se
/elevhalsa

Föräldramöte:
skolledare
från grundsko
lans högre
årskurser pre
senterar sig
och svarar på
frågor.

Tidsplan för övergång till årskurs 6/7

Bilaga 9

ExEmpEl: ÖvErgång till årskurs 6/7 – lokal handlingsplan

elevens namn

klass

a) Behövs stöd i form av extra anpassningar eller
b) Behövs särskilt stöd eller
c) finns andra viktiga upplysningar
om ja: Beskriv stödet/upplysningar kortfattat!
finns
utredning?
om ja:
Datum?
finns
åtgärdsprogram?
om ja:
Datum?

Översiktsprotokoll – efter övergång. OBS! Sammanställd av och förvaras hos: _____________________________________________

Bilaga 10

Blankettexempel – Översiktsprotokoll efter Övergång

Den här blankett
en
går att ladda ner
från skolverkets
webb:
www.skolverket.se
/elevhalsa

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Bilaga 11
ExEMPEL: ÖVErGÅNG tiLL GyMNASiESkOLAN – LOkAL HANdLiNGSPLAN
Månad

Aktivitet

Ansvar

September

Utvärderingsmöte av föregående läsårs
övergång inklusive avhopp som skett, samt
revidering inför kommande övergång.
(blankettexempel, se bilaga 18)

Gymnasieantagningen/Verksamhetschefer och
övergångssamordnare/Studie- och yrkesvägledare
från gymnasieskola och grundskola

datum för de olika momenten bestäms och
sprids därefter till berörda.
September–
november

information inför gymnasiemässa och därefter
besöker eleverna gymnasiemässa.

Studie- och yrkesvägledare grundskolan

November–januari

Eleverna i årskurs nio har samtal inför
gymnasievalet.


Studie- och yrkesvägledare grundskolan

November–januari

Eleverna i årskurs nio besöker olika
gymnasieskolor på ”Öppet hus”, studiebesök
och liknande aktiviteter.

Studie- och yrkesvägledare, grundskolan och
gymnasieskolan

ca 15 feb

Sista ansökningsdag.

Elev, vårdnadshavare samt studie- och yrkesvägledare grundskolan, Antagningsenheten

När eleven har skickat in ansökan, lämnar
eleven en kvittens på att ansökan är inskickad
till studie- och yrkesvägledaren på grundskolan.
Elev, vårdnadshavare samt studie- och yrkesvägledare grundskolan, Antagningsenheten

Lärare

Februari–april

Utvecklingssamtal där gymnasieskolan tas upp.
Överlämningsblankett/bilaga fylls i angående
stödbehov mm, tillsammans med elev och
vårdnadshavare. (Blankettexempel, se bilaga
15–16). Här lyfts frågan om samtycke till att
bryta sekretessen. Eleven kan erbjudas att
skriva ett s.k. övergångsbrev om sig själv och
vad denne behöver för att kunna lyckas på
gymnasieskolan

Elev, vårdnadshavare, mentor och vid behov specialpedagog eller studie- och yrkesvägledare

ca 15 april

Eleven får sitt preliminära antagningsbesked
via webben eller brev.

Antagningsenheten
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Månad

Aktivitet

Ansvar

ca 3 veckor i april–maj

Eleven kan göra omval.

Elev och vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare, grundskolan informerar, Antagningsenheten

Mitten/
slutet av maj

Sista dag då överlämningsblankett/ bilaga
(med samtycke) ska skickas till antagningsenheten. Överlämningsmöte om elever i behov
av särskilt stöd, i de fall placeringen är relativt
klar. Vissa elever kan behöva en individuell plan
med exempelvis personliga besök för att bygga
relationer med blivande lärare och andra elever
på gymnasieskolan.

Studie- och yrkesvägledare grundskolan.

i början av juli

Elev får sitt slutliga antagningsbesked.

Antagningsenheten

ca 20 juli

Sista svarsdag och sista dag då eleven kan
komplettera slutbetyget med eventuella nya
betyg.

Elev, vårdnadshavare

ca 1 augusti

reservantagning påbörjas. de första reservbeskeden kan gå ut via post. Närmare skolstart
kan eleven bli kontaktad via telefon, e-post eller
sms.

Antagningsenheten

terminsstart

informationen från elevers överlämningsblanketter/bilagor sammanställs. Så långt det är
möjligt kontaktas de avlämnande grundskolornas kontaktpersoner. Vårdnadshavare fyller i
blankett om eventuellt stödbehov.

En övergångssamordnare från elevhälsan
t.ex. specialpedagog, gymnasieskolan

terminsstart

Elevhälsan och berörda lärare informeras om
elevers stödbehov.

En övergångssamordnare från elevhälsan
t.ex. specialpedagog, gymnasieskolan

Vid uppropsdagen -15 september

Antagningen avslutas.

rektor, gymnasieskolan. Övergångssamordnare
t.ex. specialpedagog, gymnasieskolan.

September

Uppföljning av läsårsstart för elever. Vid behov
ges kompletterande information om elever i
behov av särskilt stöd.

rektor på respektive gymnasieskola avgör
därefter om elev kan antas i mån av ledig plats.
Vårdnadshavare fyller i blankett om eventuellt
stödbehov samt om samtycke ges till att information överförs. information sammanställs om
det gäller att eleven är i behov av särskilt stöd.

Avlämnande och mottagande specialpedagog.

rektor, övergångssamordnare/ elevhälsosamordnare, specialpedagog

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Bilaga 12 a
Blankettexempel: Överlämning till gymnasieskolan, sidan 1

en
den här blankett
r
ne
da
lad
går att
webb:
ets
erk
olv
sk
n
frå
www.skolverket.se
/elevhalsa

För att kunna ge eleven bra förutsättningar i gymnasieskolan behöver skolan i förväg få veta
vilket vilka extra anpassningar eller stöd som eleven är i behov av och i vilka ämnen.
Dokumentationen genomförs i dialog med elev och vårdnadshavare.
Kontaktuppgifter elev och vårdnadshavare, samt eventuellt behov av språkstöd
Elevens namn

Personnummer

Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares namn

Telefon

Telefon

Mailadress

Mailadress

Behov av tolk i språk:

Behov av tolk i språk:

Antal år eleven bott i Sverige:

Modersmål:

Studiehandledning:

Modersmålsundervisning:

Uppgifter avlämnade skola, kontaktperson och övergångssamordnare

78

Avlämnande skola

Datum

Kontaktperson

Titel

Kontaktpersons telefon

Kontaktpersons e-postadress

Övergångssamordnare (om annan än ovan)

Övergångssamordnares telefon

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Bilaga 12 b
Blankettexempel: Överlämning till gymnasieskolan, sidan 2

D
Stöd i form av extra anpassningar/särskilt stöd har getts i ämnena:
1.

2.

3.

4.

Övrigt ämne/stöd i annan lärmiljö: Textrutan är expanerande

På följande sätt:
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Ett särskilt schema över skoldagen
Undervisningsområde förklarat på annat sätt
Extra tydliga instruktioner
Stöd att sätta igång arbetet
Hjälp att förstå texter
Digital teknik med anpassade programvaror
Anpassade läromedel
Utrustning t.ex. tidshjälpmedel
Extra färdighetsträning
Specialpedagogiska insatser (Enstaka eller Regelbundna)
Särskild undervisningsgrupp
Enskild undervisning
Anpassad studiegång
Resurslärare/Assistent
Övrigt

	
  
	
  
	
  
	
  
Beskriv	
   kort hur stödet har sett ut inom de områden som har kryssats i och hur stödet har

fungerat: Textrutan är expanerande

se bilaga nr:______ Nej
Dokumentation/utredning bifogas. Ja
Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning. Ja
Nej
Dokumentation finns (ta kontakt med kontaktpersonen). Ja
Nej
Elev/vårdnadshavare önskar övergångssamtal med gymnasieskolan. Ja
Nej
Vi samtycker till att ovan information överlämnas till mottagande specialpedagog
inom _____ månader från dagens datum ________.
Specialpedagogen får informera berörd personal. Ja
Nej
Elevs underskrift:__________________________________________________
Underskrifter vårdnadshavare
Namnförtydligande
_________________________

_______________________________

_________________________

_______________________________

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer
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Bilaga 13
Blankettexempel: Utvärdering av övergångsarBetet

Utvärderingen görs av både avlämnande och mottagande verksamhet.
Verksamheternas chefer ansvarar för att resultatet sammanställs, delges berörda och
används i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra övergångsarbetet.

en
den här blankett
r
ne
da
lad
går att
webb:
från skolverkets
www.skolverket.se
/elevhalsa

Från förskola till förskoleklass och fritidshem
Från förskoleklass till årskurs 1
Från årskurs_______ till årskurs________
Från grundskola till gymnasieskola
Från ________________________till _____________________
Hur har arbetet fungerat för att skapa en kontinuitet i barnens/elevernas fortsatta
lärande och hälsa: (Beakta särskilt barn/elever i behov av särskilt stöd)?
•
•
•
•
•

Förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
Samverkan mellan inblandade aktörer (avlämnande och mottagande
verksamhet, BUP, habiliteringen och socialtjänsten etc.)
Övergångsdokumentation
Övergångssamtal (barn/elev – vårdnadshavare – personal)
Förmåga att möta upp barnens/elevernas uttryckta behov i den nya
verksamheten (anpassningar och tillgänglighet)

Det här har fungerat väl:
Textrutan är expanerande

Det här behöver utvecklas:
Textrutan är expanerande

Namn:_______________________ Förskola/skola:________________________
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