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 Utbildningsförvaltningen 
 
 
Vad som ska ingå i en samordnad pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning – att bifogas till 
ansökan om plats på resursskola 
 
Steg 1: Öppet rådslag 

Berörd personal samlas i ett öppet rådslag kring eleven ifråga. 
Områdets barn- och elevhälsoteam deltar. 
Vid detta rådslag diskuteras elevens behov och olika möjliga insatser. 
Med berörd personal avses samtliga som till vardags arbetar med det berörda barnet ifråga; t.ex. 
förskollärare/fritidspedagog, lärare/speciallärare/specialpedagog, elevassistent/stödperson i klas-
sen. 
Med barn- och elevhälsoteam avses områdets psykolog, specialpedagog med övergripande ar-
betsuppgifter, kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare samt rektor. 

 
Steg 2: Föräldrar inbjuds till en elevhälsokonferens kring sitt barn. 

Dialogen med förälder/föräldrar resulterar i en diskussion om barnets nuvarande styrkor, svårighe-
ter och behov av stöd. 

 
Steg 3: Resursskoleplacering aktualiseras 

Om frågan om placering på resursskola aktualiseras för eleven, är det viktigt att rektor snabbt in-
volverar de olika professionerna även i det konkreta bedömningsarbetet och att en rimlig tidplan för 
detta fastställs. 

 
Steg 4: En plan för innehållet i kommande pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska bedöm-

ningar presenteras eleven och dennes föräldrar – samtidigt eller var för sig. Planen godkänns, 
eventuellt efter revideringar och tillägg. 

 
Steg 5: De olika bedömningarna av eleven utförs. 

Ibland kan en utredning eller delar av en utredning vara aktuell. 
Ibland sammanställs enbart befintliga, men aktuella och/eller på annat sätt väsentliga uppgifter (en-
ligt blankett för de olika bedömningarna). 

 
Steg 6: Resultatet av bedömningen kommuniceras till föräldrar och berörd elev, och därefter till skolans 

personal och beslutsfattare. 
 
Steg 7: Efter att beslut har fattats om en ansökan till resursskola bifogas de olika bedömningarna samt 

kopia av IUP och ÅP. 
 
Steg 8: När antagningsgruppen meddelat att en lämplig plats finns för denne elev kallar hemskolans rektor 

till en Elevhälsokonferens EHK (tidigare EVK) och för ett efterföljande ”Överlämningsmöte” med 
berörd resursskola. 


