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Ansökan om rätt till undervisning i grundsärskola/gymnasiesärskola 

Utredning inför beslut om mottagande i grundsärskola 

Ansökan skickas till:  Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, Myndighetsenheten, 753 75 Uppsala 

Personuppgifter 
Elevens förnamn Elevens efternamn Personnummer 

                  
Adress Postnummer Ort 

                  
Nuvarande förskola/skola Grupp/klass 

            
Vårdnadshavares förnamn Vårdnadshavares efternamn Mobiltelefon 

                  
E-postadress 

      
Vårdnadshavares förnamn Vårdnadshavares efternamn Mobiltelefon 

                  
E-postadress 

      
Hemspråk om annat än svenska Tolk behövs 

       Ja  Nej 

Kontaktperson på nuvarande förskola/skola 
Namn och titel Telefon/Mobiltelefon 

            
 

Skollagen (2010:801) 7 kap. 5 § 

Grundsärskolan 

”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av 

barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets 

vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförts.” 

  Pedagogisk bedömning som bidrar med erforderlig information för beslut om rätt till 

 mottagande i grundsärskola. 
Datum för pedagogisk bedömning Ansvarig pedagog 

            
Telefonnummer E-postadress 

            

  Psykologisk bedömning som bidrar med erforderlig information för beslut om rätt till 

 mottagande i grundsärskolan. 
Datum för psykologisk bedömning Ansvarig psykolog (titel) 

            
Telefonnummer E-postadress 
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  Social bedömning som bidrar med erforderlig information för beslut om rätt till mottagande i 

 grundsärskolan. 
Datum för social bedömning Ansvarig kurator 

            
Telefonnummer E-postadress 

            

  Medicinsk bedömning som bidrar med erforderlig information för beslut om rätt till mottagande i 

 grundsärskolan. 
Datum för medicinsk bedömning Ansvarig läkare (titel) 

            
Telefonnummer E-postadress 

            

Vi önskar utnyttja rätten för tidig skolstart enligt skollagen kap 7 11 § 

 Ja  Nej 
 

Jag/vi vårdnadshavare har tagit del av utredningarnas samtliga fyra bedömningar och givits möjlighet att 

kommentera dess innehåll och resultat. Jag/vi godkänner att kontakt får tas med utredarna samt 

förskola/skola då ansökan om rätten till grundsärskola/gymnasiesärskola utreds. 

Underskrift av båda vårdnadshavarna 
Datum Vårdnadshavares namnteckning 

       

Datum Vårdnadshavares namnteckning 

      
 

 

 

 

 

Behandling av personuppgifter 
Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. Den rättsliga grunden för 

behandlingen är myndighetsutövning. Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter. 

Dina uppgifter kan komma att lämnas till personuppgiftsbiträden till kommunen eller lämnas ut i enlighet med 

offentlighetsprincipen. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen (1990:782).  

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss genom ett registerutdrag. Du har även rätt att 

begära rättelse och radering av dina personuppgifter. Observera att rätten till radering innehåller flera begränsningar. 

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot behandlingen helt. 

För klagomål på vår personuppgiftshantering har du rätt att vända dig till Datainspektionen. 

Nå dataskyddsombudet genom att maila: dataskyddsombud@uppsala.se 

Läs mer på www.uppsala.se/gdpr  
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