
 

 
 

Överlämnande till Gymnasiesärskolan 
 

 
Skickas senast i samband med att eleven slutar på grundsärskolan till: 
Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg. 

 
 
 

Personuppgifter: 
Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer 

Gatuadress Postnr och postadress Telefonnummer 

Grundskola Klass 

Vårdnadshavare Adress Telefonnummer 

Vårdnadshavare Adress Telefonnummer 

 
 
 

Personal från grundskolan: 
Mentor Telefonnummer 

Specialpedagog Telefonnummer 

Studie-och yrkesvägledare Telefonnummer 

Kurator Telefonnummer 

Skolsköterska Telefonnummer 

 

 
Inskriven på grundsärskolan fr.o.m. datum: 

 
 
 
 

Elev som nyligen anlänt till Sverige: 
 

Modersmål (om ej svenska) Hemland Ankomstår Antal skolår i hemlandet Antal skolår i Sverige 

Svenska som andra språk, 
antal år/mån 

Modersmålsundervisning, 
antal år/mån 

Studiehandledning 
på modersmålet 

Övrigt 
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Höstterminsbetyg från år 9 Ämnen i Grundsärskolan: 
Fyll i elevens betyg (eller bifoga betyget) 

 

 
Bild  Musik 

Engelska  Slöjd 

Hem- och konsumentkunskap Svenska 

Idrott och hälsa Svenska som andraspråk 
 

 
Matematik Teknik 

 

 
Modersmål Ev. betyg från grundskoleämne:………………………………………… 

 

 
Elevens val:…………………………………………. 

 
NATURORIENTERANDE ÄMNEN SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN 

Biologi  Geografi 

 
Fysik Historia 

 

 
Kemi Religionskunskap 

 

 
Samhällskunskap 

 
 

Kommentar 
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Betyg från år 9 Ämnesområden i inriktningen Träningsskola: 
 

Estetisk verksamhet 
Uppfyller: 

Kunskapskrav för grundläggande Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i 
kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunikation 
Uppfyller: 

Kunskapskrav för grundläggande Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i 
kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 

Motorik 
Uppfyller: 

Kunskapskrav för grundläggande Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i 
kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

 
Kommentar: 

 
 
 
 
 
 
 

Vardagsaktiviteter 
Uppfyller: 

Kunskapskrav för grundläggande Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i 
kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

 
Kommentar: 
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Verklighetsuppfattning 
Uppfyller: 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i 
i slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

slutet av årskurs 9 (efter elevens 
förutsättningar) 

 
Kommentar: 

 

 
 
 
 
 
 

Kortfattad beskrivning av elevens starka sidor, intressen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortfattad beskrivning av elevens ”lärstil”, behov av stöd, framgångsfaktorer: 
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Övrigt stödbehov – Omfattning/innehåll: 
 

Vid förflyttning 

Vid matsituation 

Toalett - hygien 

Annat (t.ex. daglig sjukgymnastik) 

Medicinering (på skoltid?) 

 

 
Övrig information 

 

Inskriven på Barn och ungdomshabiliteringen 

Hjälpmedel som används i skolan 

Kommunikationshjälpmedel från SPRIDA 

Kortidsboende (kontaktperson där) 

Fritids 

Annat som är viktigt att känna till: 

 

 
Utredningar och dokumentationer: 

 

 
Pedagogisk utredning från år   

 
Får lämnas till mottagande skola 

Psykolog utredning Får lämnas till mottagande skola 

Social utredning Får lämnas till mottagande skola 

Medicinsk utredning Får lämnas till mottagande skola 

Annan utredning Får lämnas till mottagande skola 

Åtgärdsprogram: Får lämnas till mottagande skola 

Skriftligt studieomdöme Får lämnas till mottagande skola 

Mitt barn har tilläggsdiagnos som är viktig för mottagande skola att känna till - Diagnos: 

 
 
 

Underskrifter: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ort Datum Elev 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort Datum Vårdnadshavare Vårdnadshavare 

 
 
 

Blankett och bilagor förvaras i elevakt. 
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