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 Ny ansökan  Förlängd ansökan 

Ansökan avser 
 HT, år:       VT, år:       

Vistelsetid tim/vecka i skolan 
      

Skolans namn 
      

 
Nationellt program 

 
Introduktionsprogram 

 
Gy-särskolan 

Adress 
      

Postnummer och ort 
      

Kontaktperson 
      

E-post 
      

Telefon 
      

Elevens namn 
      

Nuvarande årskurs 
      

Personnummer 
      

Program 
      
Åtgärdsprogram finns 

  Ja, bifogas, max 6 mån gammalt 
Individuell studieplan 

  Ja, bifogas 

Utvärdering 
Beskriv hur tidigare ersättningar har använts och dess effekter 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning av nuläge 
Redogör för elevens situation samt vilken form av särskilt stöd som satts in 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Extraordinärt stöd 
Beskriv vilka extraordinära stödåtgärder som planeras 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuella utredningar 
Medicinsk  Ja, bifogas  Ja, inskickad tidigare  Nej 

Psykologisk  Ja, bifogas  Ja, inskickad tidigare  Nej 

Specialpedagogisk  Ja, bifogas  Ja, inskickad tidigare  Nej 

Annan  Ja, bifogas  Ja, inskickad tidigare  Nej 

Ansökan avser behov av insats enligt åtgärdsprogram 

 Behov av insats personal 
Omfattning timmar/vecka 
      

 Tekniska hjälpmedel (beräkningar specificeras i separat bilaga) 
Kostnad, kronor 
      

 Annat, anges nedan (beräkningar specificeras i separat bilaga) 
Kostnad, kronor 
      

Uppgifter om tidigare skola 
Skola 
      

Eventuella kommentarer 
      

Underskrift  
Ort, datum 
      

 

Underskrift rektor 
 

 

Namnförtydligande 
      

 

 
Ansökan skickas till: 
Linköpings kommun 
Utbildningskontoret 
Registrator bildningsnämnden 
Apotekaregatan 13 C 
581 81 Linköping 
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Information om behandling av personuppgifter,  
Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)  
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Bildningsnämnden för administration och andra åtgärder 
som behövs för att handlägga ärendet. 
 
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bildningsnämnden. Nämn-
den är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linko-
ping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 
För frågor kontakta Bildningsnämnden enligt följande: bildningsnamnden@linkoping.se alternativt 
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping. 
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