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Skola Klass

Namn elev Personnummer

Social bedömning inför mottagande i särskola

Namn, vårdnadshavare 2Namn, vårdnadshavare 1

Datum för möte samt närvarande vid mötet

Namn och titel, ansvarig för bedömningen

Den sociala bedömningen är ett av de fyra underlag som krävs för att ett beslut om mottagande i särskolan ska 
kunna fattas. Den sociala bedömningen ska fastställa om det finns sociala orsaker i eller utanför skolan som kan 
bidra till elevens inlärningssvårigheter. Den ska utföras av kurator eller någon annan med adekvat utbildning. I 
Skolverkets Allmänna råd ”Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan” finns utförlig information om den 
process som ska föregå ett mottagande i särskolan. 
  
Det är viktigt att ta god tid för att genomföra bedömningen. Det är också viktigt att man förklarar syftet för 
föräldrarna och har tid att svara på frågor som kan uppkomma och att det finns utrymme för föräldrarnas 
berättande. Finns det två vårdnadshavare behöver båda vara delaktiga. Rubrikerna här nedan är tänkta som ett 
stöd i arbetet med den sociala bedömningen, dessa punkter bör beaktas och beröras. Tänk på att boka en tolk i 
förväg om detta behövs. Se till att det för elever med annan språklig bakgrund ägnas särskild uppmärksamhet åt 
faktorer som kan påverka förutsättningarna att göra korrekta bedömningar.

Familj, familjeförhållanden 
Beskriv med följande hållpunkter: - Aktuell familjesituation, - Uppväxtförhållanden/historik, 
- Boende, arbete, ekonomi, språk, - Hälsa (fysisk, psykisk), - Missbruk, -Våld/konflikter i familjen
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Socialt stöd 
Beskriv med följande hållpunkter: - Nätverk för familjen, - Socialt stöd utanför familjen (socialtjänst, PRIMA, 
habilitering, LSS-insatser), - Sociala relationer i och utanför skolan, - Viktiga vuxna för barnet

Skola/förskola 
Beskriv med följande hållpunkter: - Nuvarande skolsituation, - Skolbakgrund, - Trivsel i skolan, 
- Mobbning/kränkningar  gällande vuxna och andra barn
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Underskrift ansvarig bedömare

Barnets fritid 
Beskriv med följande hållpunkter: - Intressen och fritidsaktiviteter, - Vänner, - Aktiviteter, - Datoranvändande

Datum

Andra faktorer 
Beskriv med följande hållpunkter: - Trauma, - Missbruk hos eleven (alkohol/narkotika)

Sammanfattande bedömning av de uppgifter som framkommit  
med avseende på eventuellt beslut om mottagande i särskolan
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Behandling av personuppgifter
Personuppgifterna behandlas i syfte att utreda om barnet tillhör särskolans målgrupp. Behandlingen sker 
med stöd av artikel 6 e) och 9.2 g) EU:s Dataskyddsförordning samt 3 kap. 3 § dataskyddslagen (2018:218). 
Till följd av bestämmelserna i arkivlagen kommer uppgifterna att sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter de registrerade har på 
haninge.se/personuppgifter. 
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