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Riktlinjer för placering i särskild
undervisningsgrupp vid Lackarebäcksskolan och
Sinntorpsskolan
I Mölndals Stad finns två särskilda undervisningsgrupper för elever som är folkbokförda i
Mölndals stad och som är i extra stort behov av särskilt stöd och som har en fastställd
autismdiagnos. Skolenheterna har plats för 8-12 elever. Verksamheten är placerad vid
Lackarebäcksskolan för åk 1-6 och på Sinntorpsskolan, Lindevi för åk 7-9.

Intresseanmälan
Intresseanmälan om stöd och placering i särskild undervisningsgrupp görs av elevens
rektor i samförstånd med elevens vårdnadshavare.
Innan en intresseanmälan görs ska elevens stödbehov vara utrett och skolan ska ha gjort
extra anpassningar och gett eleven adekvat särskilt stöd. Detta ska ha skett i samråd med
skolans elevhälsoteam. Elevens rektor ansvarar för att utreda och klargöra elevens behov.
Intresseanmälan görs på särskild blankett som skickas till, rektor vid Lackarebäcksskolan
gällande åk 1-6 och till rektor för Sinntorpsskolan gällande åk 7-9, tillsammans med den
samlade dokumentationen (se nedan). Sista dag för ansökan inför nytt läsår är 28 februari.

Samlad dokumentation
Med ansökan ska följande dokumentation bifogas:
•
•
•

•
•
•
•
•

Fastställd diagnos inom autismspektrum
Elevhälsoteamets samlade bedömning av elevens skolsituation
Betyg i förekommande fall
Pedagogisk utredning där elevens behov av särskilt stöd framgår
Tidigare och pågående åtgärdsprogram
Elevens individuella utvecklingsplan med skriftligt omdöme
Psykologutredning
Social bedömning

Placering
Rektor, biträdande rektor, representanter från elevhälsoteamet samt pedagoger på
Lackarebäcksskolan resp. Sinntorpsskolan går igenom den inskickade dokumentationen.
Vid behov kan kompletteringar begäras in.
All information vägs samman och utifrån ett helhetsperspektiv föreslås eleven erbjudas
eller inte erbjudas plats i den särskilda undervisningsgruppen av mottagande rektor.
Vårdnadshavare ska då göra ett aktivt skolval och därefter gör rektor på mottagande skola
en klassplacering på skolan samt ett beslut om placering i särskild undervisningsgrupp.
Om eleven inte erbjuds placering i särskild undervisningsgrupp på Lackarebäcksskolan
eller Sinntorpsskolan, ansvarar elevens nuvarande rektor för att eleven får det särskilda
stöd eleven behöver.

Utvärdering av placering
Placeringen i särskild undervisningsgrupp ska utvärderas varje termin, i samråd med
elevens vårdnadshavare, i samband med uppföljning och utvärdering av elevens
åtgärdsprogram. Om eleven bedöms ha kvar behovet av stöd i den särskilda
undervisningsgruppen, ska rektor besluta om sådan placering varje termin. För elev som
går i åk 6 i särskild undervisningsgrupp på Lackarebäcksskolan, och som har behov av
fortsatt stöd i särskild undervisningsgrupp, erbjuds eleven fortsatt plats i åk 7 på
Sinntorpsskolan. Om vårdnadshavare samtycker till detta ansöker de om skolplacering på
Sinntorpsskolan och rektor beslutar därefter om klassplacering och fortsatt stöd i särskild
undervisningsgrupp. Om vårdnadshavare inte väljer Sinntorpsskolan och särskild
undervisningsgrupp, återgår eleven till sin skola i det upptagningsområde som den tillhör,
enligt folkbokföringsadress alternativt gör ett annat aktivt skolval.
Om man vid utvärdering av elevens åtgärdsprogram finner att eleven inte längre är i behov
av det särskilda stöd som erbjuds i den särskilda undervisningsgruppen ska eleven istället
ges särskilt stöd på annat sätt och i den omfattning som eleven behöver i sin ordinarie
klass.
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