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Särskolehandläggare LSS-handläggare barn och ungdom

Gunvor Håkansson Mikael Hagelbrand

0531 - 52 72 83 0532 - 170 62

gunvor.hakansson@bengtsfors.se mikael.hagelbrand@amal.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter om 
kommunens särskola eller LSS-insatser.

Mer information

Bengtsfors kommuns skolor
www.bengtsfors.se 
- länken Barn och utbildning

Särskola och särvux  
samt kursplaner

www.skolverket.se

Att gå i  
grundsärskolan

i Bengtsfors kommun

“Vår vision är att ge alla våra elever en känsla 
av sammanhang och göra livet hanterbart.”

Rektorerna

Utbildningssystem



Vem får gå i grundsärskola?
Grundsärskolan är en skolform för elever som inte uppnår kunskapskraven 
i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller 
som på grund av en hjärnskada fått en betydande och bestående 
begåvningsnedsättning.

Mottagande i grundsärskolan 
- så fungerar det

När du som vårdnadshavare börjar fundera på om grundsärskolan är en 
skolform för ditt barn ska du vända dig till särskolehandläggaren i Bengtsfors 
kommun.

Vid ett möte träffas vårdnadshavare, särskolehandläggaren, rektorn på den 
aktuella skolan, personal från skolan eller förskolan samt eventuellt LSS-
handläggaren. 

Ni diskuterar vad som är bäst för ditt barn och vilka behov som finns för att 
skolgången ska bli så bra som möjligt, till exempel hur undervisningsgruppen 
ska se ut och barnets kamratrelationer.

Ansökan
Om du vill få ditt barn mottaget i särskolan ska du göra en ansökan hos 
kommunens särskolehandläggare. I samband med ansökan ska du som 
vårdnadshavare lämna ett medgivande om mottagande i särskolan. 

Till ansökan ska följande 
bifogas:

• social utredning

• pedagogisk utredning

• psykologutredning

• medicinsk utredning

Att gå i grundsärskola
Grundsärskolan är nioårig med möjlighet till två års förlängning för den som 
inte uppnått målen i årskurs nio. Efter grundsärskolan kan man välja att gå 
fyra år på särgymnasium.

Eleverna i grundsärskolan får en utbildning som är anpassad till varje elevs 
förutsättningar och skolgången kan formas på många olika sätt. Så långt som 
möjligt motsvarar den utbildningen som ges i grundskolan. 

Grundskoletiden
Grundsärskoleelever bildar en egen grupp eller klass, men går ofta 
tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad och deltar i vissa 
ämnen i sin grundskoleklass.

I Bengtsfors kommun kan studierna se ut på något av följande sätt:

• som individintegrerad på någon av våra grundskolor årskurs ett till fem och 
senare på Bengtsgården

• i grundsärskoleklass på Franserudsskolan från årskurs ett till fem

• mot ämnesområden på Franserudsskolan från årskurs ett till fem

• i grundsärskoleklass på Bengtsgården

• mot ämnesområden i årskurs sex på Franserudsskolan eller annan  
grundsärskola

Fritids/FSO 
Vänder sig till de elever som har behov av fritids fram till det år eleven fyller 
13 år. Därefter finns det möjlighet till LSS-insats (förlängd skolbarnomsorg) 
som är avgiftsbefriad.

Gymnasiesärskola
När eleverna närmar sig slutet av den obligatoriska grundsärskolan är det 
viktigt att tidigt börja besöka olika gymnasiesärskoleutbildningar. Eleven gör 
dessa besök tillsammans med sin skola. 

Övergången till en gymnasiesärskola planeras av skolan tillsammans med 
yrkesvägledaren (SYV), berörda verksamheter och myndighetsansvariga.


