Får eleverna betyg i grundsärskolan?
Om eleven eller du som vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i
grundsärskolans ämnen.
Eleven får precis som elever i grundskolan ett betyg som visar vilka kun
skaper eleven uppnått. Men detta betyg kan man inte söka till det vanliga
gymnasiet på.
Om eleven har läst träningsskolans ämnesområden sätts inte betyg.
Alla elever i grundsärskolan får efter avslutad skolgång ett intyg om den
utbildning de genomgått. Om eleven eller du som vårdnadshavare begär
det, så ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

Vad finns det för fortsatt utbildning?
Efter avslutad skolgång i grundsärskolan görs ny prövning/mottagande, för
rätten att läsa inom gymnasiesärskolans individuella och nationella pro
gram. Detta innebär att särskolans samordnarteam tittar igenom mottag
andet till grundsärskolan. Teamet bedömer om det är något av underlagen
som behöver kompletteras för att säkerställa att eleven tillhör särskolans
målgrupp. När tillhörigheten är formellt säkerställd skrivs ett beslut att
eleven har rätt att fortsätta sin skolgång inom gymnasiesärskolan.
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Utbildningen inom gymnasiesärskolan är fyraårig.
I Jönköpings kommun är gymnasiesärskolan förlagd till Bäckadalsgym
nasiet och Sandagymnasiet samt till landstingets naturbruksgymnasium i
Tenhult.
Elever som går ut gymnasiesärskolan får betyg, men dessa bygger på sär
skolans kursplaner och ger därför inte behörighet till högskola eller univer
sitet. Däremot så erbjuder kommunen studier inom särskild utbildning för
vuxna.
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Vilka barn erbjuds skolgång i grundsärskolan?
Skolgång i grundsärskolan är en rättighet och ett erbjudande för barn/
elever som bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en
utvecklingsstörning.
Mottagandet ska alltid ske i samråd med dig som är vårdnadshavare. Det
är du som bestämmer var barnet ska få sin skolgång. Vid synnerliga skäl
med hänsyn till barnets bästa får ett barn tas emot i grundsärskolan utan
vårdnadshavares medgivande.
Rätt till skolgång i grundsärskolan har barn som bedöms inte kunna nå
upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har
•

utvecklingsstörning och/eller

•

betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på
grund av hjärnskada, föranlett av yttre våld eller kroppslig skada.
(enligt skollagen kap 7 § 5 och kap 29 § 8).

Hur går det till när ett barn ska börja i grundsärskola?
För att ett barn ska få gå i grundsärskolan, ska först en psykologutredning
visa på att barnets inlärningssvårigheter beror på en utvecklingsstörning.
När utredningen är klar får du en genomgång av den tillsammans med
psykolog, som då informerar om rätten till grundsärskola. När du sedan
tillsammans med skolans personal går igenom psykologutredningen ska
du erbjudas ett möte med specialpedagogen i särskolans samordnarteam.
Specialpedagogen informerar om vad det innebär att få sin skolgång inom
grundsärskolan.
Om ditt barn går i förskolan när utredningen görs så får du information
när barnet är 6 år. Specialpedagogen i särskolans samordnarteam kommer
till förskolan. Du som är vårdnadshavare får då en blankett för ansökan
om behörighetsprövning av rätten till skolgång i grundsärskolan.
När ansökan gjorts påbörjar särskolans samordnarteam utredningen.
Skolan eller barnhabiliteringen gör ett medicinskt och ett socialt utlåtan
de, och delger dig det. Skolan ansvarar för att en pedagogisk kartläggning
delges dig. Dessa underlag tillsammans med det psykologiska utlåtandet
samlas in av specialpedagogen i samordnarteamet. Specialpedagogen
besöker också ditt barn i nuvarande verksamhet, och du erbjuds ett besök
i en grundsärskoleklass.

Några gånger per termin har vi behörighetsprövning. Då träffas
samordnarteamets specialpedagog, läkare, kurator, psykolog och sam
ordnare. Vi granskar de fyra underlagen för att säkerställa att det inte är
andra faktorer än utvecklingsstörningen som ligger till grund för barnets
inlärningssvårigheter. Därefter träffar specialpedagog och samordnare
dig för att delge den sammantagna bedömningen. När ett mottagande i
grundsärskolan erbjuds ska du/ni göra ett skriftligt medgivande för att
beslutet ska träda i kraft.

Vad innebär det att gå i grundsärskola?
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som
är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt
motsvarar den som ges i grundskolan. Utbildningen ska bland annat ge
kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap
och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns tränings
skola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig
hela eller delar av utbildningen i ämnen.
Elever i träningsskolan som läser ämnesområden befinner sig generellt på
en lägre utvecklingsnivå än de elever i samma ålder som läser grundsär
skolans ämnen.

Var finns grundsärskolan i Jönköping?
I Jönköpings kommun finns grundsärskolan på
Österängsskolan – Ekhagsskolan – Rosenlunds
skolan – Sanda grundsärskola – Junedalsskolan.
En del elever som är mottagna i grundsärskolan
har sin skolgång i en grundskola (integrerade
elever).

När kan en elev sluta i grundsärskolan?
Elever i grundsärskolan har skolplikt i nio år. Om en elev i
grundsärskolan bedöms kunna nå grundskolans kunskaps
krav kan eleven gå från grundsärskola till grundskola.
Skolgång i grundsärskolan kan också avslutas på föräldrars
begäran, (se särskild blankett). Då går eleven över till grund
skolan.

