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Skolvalet



Grundskola och Grundsärskola med offentlig huvudman

 Skollagen (2010:800) ger eleven rätt att bli placerad vid en skolenhet enligt sina vårdnadshavares önskemål:  

- 10 kap 30 § för grundskola

- 11 kap 29 § för grundsärskola. 

 Undantag från denna rätt: 

- Om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Då ska  
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola/grundsärskola.

- Därtill får kommunen frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Skolvalet



Fristående grundskola och grundsärskola

 Varje fristående grundskola/grundsärskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i grundskola/grundsärskola..

 10 kap 35 § för grundskola

- 11 kap 34 § för grundsärskola 

Skolvalet



Gymnasieskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

 Gymnasieskolan är öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och som påbörjar sin 
gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år - 15 kap 5 §

 Gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till 
gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning och om utbildningen påbörjas före utgången av det första 
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år - 18 kap. 4 § .

Skolvalet



Rh-anpassad utbildning

 I vissa kommuner har ungdomar med ett svårt rörelsehinder möjlighet till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskolan - 15 kap 9 §.

 Dessa ungdomar har denna rätt om de har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande, kan påbörja utbildningen senast under 
det första kalenderhalvåret det år de fyller 21 år, och uppfyller de övriga behörighetsvillkor när det gäller nationella program - 15 kap 36 §

 En gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning ska ta emot sökande från hela landet - 15 kap. 37 §

Skolvalet



Fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola

 Gymnasieskola: Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta utbildningen i 
gymnasieskolan. - 15 kap 33 §

 Gymnasiesärskola: Varje fristående gymnasiesärskola ska vara öppen för alla ungdomar som har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman - 18 kap. 34 § .

Skolvalet



Mottagande i en annan kommun – Grundskola/Grundsärskola

 En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svarar för elevens utbildning, om 
eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola/grundsärskola. 

- 10 kap 25 § för grundskola

- 11 kap 25 § för grundsärskola

 En kommun får även i andra fall än vad som anges i nämnda paragrafer ta emot en elev från en annan kommun i sin 
grundskola/grundsärskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.

- 10 kap 27 § för grundskola

- 11 kap 26 § för grundsärskola

Skolvalet



Mottagande i en annan kommun – Gymnasieskola /Gymnasiesärskola med offentlig huvudman

 Huvudmannen ska i första hand ta emot dem som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen.

- 16 kap 43 § för gymnasieskola

- 19 kap 35 § för gymnasiesärskola.

 Huvudmannen är även skyldig att ta emot en sökande i första hand, om den sökande inte erbjuds den sökta utbildningen av sin 
hemkommun och den sökta utbildningen är ett nationellt program eller en nationell inriktning. 

- 16 kap 44 § för gymnasieskola

- 19 kap 36 § för gymnasiesärskola.

 Elever från en annan kommunen tas emot i andra hand . 

- 16 kap. 47 § för gymnasieskola

- 19 kap. 39 § för gymnasiesärskola.

Skolvalet



Skolskjuts



Skola med offentlig huvudman – När eleven går i en skola som kommunen har valt åt eleven

 En elev i grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola ges rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till 
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

- 10 kap. 32 § för grundskola.

- 11 kap. 31 § för grundsärskola.

- 18 kap. 30 § för gymnasiesärskola. 

 Elever i gymnasieskola har ingen rätt till skolskjuts. 

Skolskjuts



Skola med offentlig huvudman – När eleven väljer en annan skola inom hemkommunen

 Eleven har alltjämt rätt till skolskjuts under förutsättning att det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

- 10 kap. 32 § för grundskola

- 11 kap. 31 § för grundsärskola.

 Rätten till skolskjuts är opåverkad för elever i gymnasiesärskola. 

Skolskjuts



Skola med offentlig huvudman – När eleven väljer en skola i en annan kommun än hemkommunen

 Eleven har alltjämt rätt till skolskjuts under förutsättning att det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

- 10 kap. 32 § för grundskola.

- 11 kap. 31 § för grundsärskola.

- 18 kap. 30 § för gymnasiesärskola. 

Skolskjuts



Fristående skola 

 För grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola föreligger rätten till skolskjuts för elever som går i en fristående skola inom 
kommunen om de allmänna villkoren för skolskjuts är uppfyllda och det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för 
kommunen, 

- 10 kap. 40 § för grundskola.

- 11 kap. 39 § för grundsärskola.

- 18 kap. 35 § för gymnasiesärskola. 

 Elever i gymnasieskola har återigen inte rätt till skolskjuts. 

Skolskjuts



Stöd i form av extra 
anpassningar



 Rätten till stöd i form av extra anpassningar regleras i Skollagen 3 kap. 5 §. 

 Med sådant stöd avses anpassningar som lärare kan göra i den dagliga undervisningen. 

 Det ska inte fattas något formellt beslut om stöd i form av extra anpassningar. 

Stöd i form av extra anpassningar



Utredning av elevens 
behov av särskilt stöd



 I skollagen 3 kap. 7 § regleras rätten till utredning av elevens behov av särskilt stöd.

 Om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, trots att stöd har 
getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska detta anmälas till rektorn. 

 Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga från första början. 

Utredning av elevens behov av särskilt stöd



 Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

 All skolpersonal har en anmälningsskyldighet till rektorn. Även eleven och elevens vårdnadshavare har rätt att väcka frågan om att en 
utredning behöver göras.

 I vissa fall kan det vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, som exempelvis socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller BUP. 

Utredning av elevens behov av särskilt stöd



 Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska denne ges ett sådant stöd, och ett beslut om att utarbeta åtgärdsprogram 
ska fattas. 

 Särskilt stöd ska ges utifrån elevens behov och förutsättningar. 

 Rektorn kan fatta beslut om att antingen upprätta eller inte upprätta ett åtgärdsprogram. Beslutet ska förses med överklagandehänvisning 
och överklagandet prövas av Skolväsendets överklagandenämnd i enlighet med skollagen 28 kap. 16 §.

Utredning av elevens behov av särskilt stöd



Åtgärdsprogram



 Rätten till åtgärdsprogram regleras i skollagen 3 kap. 9 §. 

 Åtgärdsprogrammet kan delas in i två delar:

- I den första delen av åtgärdsprogrammet anges de behov av särskilt stöd som eleven har. 

- I den andra delen av åtgärdsprogrammet anges de åtgärder som skolan ska vidta som bedöms vara relevanta. Det är viktigt att de åtgärder 
som skolan utarbetar och dokumenterar är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen eller till de 
kunskapskrav som minst ska uppnås. Åtgärderna behöver vara konkreta och utvärderingsbara vilket innebär att det måste framgå på vilket 
sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd.

 Åtgärderna ska vara både kortsiktiga och långsiktiga,

Åtgärdsprogram



Diskriminering



 I Diskrimineringslagen (2008:567) 2 kap 5 § fastställs att det råder diskrimineringsförbud i skolan. 

 Diskriminering är när någon missgynnas eller kränks och missgynnandet eller kränkningen grundar sig i någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder - 1 kap. 4 §

 Det uppställs förbud mot sex former av diskriminering - direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier 
och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera – 1 kap. 4 §

Diskriminering



 Direkt diskriminering är när någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. För att det ska räknas 
som diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. 

 Ett missgynnande är om någons handlande, beslut eller beteende får en negativ följd för någon annan, det vill säga en skada, nackdel eller 
ett obehag. 

 För att det ska handla om direkt diskriminering måste någon ha blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. 

Diskriminering



 Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss 
könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning 
eller viss ålder. 

 Det är inte indirekt diskriminering om: syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Detta 
innebär att syftet ska vara värt att skydda i sig och vara tillräckligt viktigt för att kunna få företräde framför principen om icke-diskriminering. 
De medel som används ska vara lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Diskriminering



Kränkande behandling



 Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers 
värdighet - skollagen 6 kap. 3 §

 Begreppet ”kränkande behandling” tolkas brett och omfattar allt från fysiska kränkningar som slag och sparkar, verbala kränkningar som 
skällsord, tillmälen och nedlåtande kommentarer till mer subtila psykiska eller sociala kränkningar som utfrysning och andra former av 
medveten uteslutning. 

 Personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten 
är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om sådant ska anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska 
skyndsamt utreda anmälan och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden – skollagen 6 kap. 10 §

Kränkande behandling



Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.
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