
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan för överlämningar 
 

 
 

Förskola, grundskola och gymnasium 
 

”För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall 
skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan 
samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.” 
 

LGR 11 
 
 
”Allas kompetens tas tillvara. Olika yrkesroller samverkar för barnens bästa.” 
 

Vision och målbild, förskola och grundskola 
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Överlämning ska ske: 
 

• förskola till förskoleklass och fritidshem 
• förskoleklass till år ett 

 

Tid Aktivitet Ansvar 

januari Inhämtande av vårdnadshavares samtycke 
för överlämnande av information.  

Förskolans personal  

  Planeringsträff för avlämnande och 
mottagande personal för vårens 
samarbetsaktiviteter. 

Mottagande personal 

februari Överlämningskonferens av barn i behov av 
särskilt stöd. Se bilaga 1.  
Elevhälsans alla kompetenser, ansvariga 
pedagoger och mottagande rektor deltar. 

Mottagande rektor 

maj Föräldramöte. Planerade 
samarbetsaktiviteter ska vara genomförda. 

Mottagande personal 

juni Överlämningskonferens samtliga elever. 
Se bilaga 1. 
Elevhälsans alla kompetenser deltar. 

Mottagande rektor 

september Inskolningssamtal med utvärdering av 
stadieövergång. 

Mottagande personal 

oktober Utvärdering för avlämnande och 
mottagande personal. 

Mottagande personal 

 
 
Obligatoriska samarbetsaktiviteter: 
 

• Besöka mottagande skolans olika miljöer. 
• Äta minst en gång i mottagande skolas matsal. 
• Genomföra aktiviteter med mottagande pedagoger. 
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Överlämning ska ske: 
 

• år 3 till år 4 
 

Tid Aktivitet Ansvar 

januari Planeringsträff för överlämnande och 
mottagande personal för vårens 
samarbetsaktiviteter. 

Mottagande personal 

  Överlämningskonferens av elever i behov av 
särskilt stöd. Se bilaga 1. Elevhälsans alla 
kompetenser, ansvariga pedagoger och 
mottagande rektor deltar. 

Mottagande rektor 

mars Information om överlämningens genomförande 
till vårdnadshavare. 

Mottagande rektor 

  Utvecklingssamtal där vårdnadshavare och elev 
ges möjlighet att lämna synpunkter på 
stadieövergången. 

Avlämnande personal 

  Förslag till indelning av elever i nya grupper. Avlämnande personal 

april Nya elevgrupper klara. Mottagande rektor kallar 
avlämnande pedagoger och elevhälsans alla 
kompetenser till möte. 

Mottagande rektor 

maj Föräldramöte. Planerade samarbetsaktiviteter 
ska vara genomförda. Nya elevgrupper 
presenteras. 

Mottagande personal 

  De nya elevgrupperna träffar mottagande 
pedagoger. 

Mottagande personal 

juni Överlämningskonferens samtliga elever. Se 
bilaga 1. 
Elevhälsans alla kompetenser deltar. 

Mottagande rektor 

september Föräldramöte. Mottagande personal 

  Utvärdering för avlämnande och mottagande 
personal. Inför utvärderingen ska 
vårdnadshavare och elever ges möjlighet att 
lämna synpunkter. 

Mottagande personal 

 
Obligatorisk samarbetsaktivitet: 
 

• Besöka mottagande skolans olika miljöer. 
• På skolor där man arbetar åldersblandat eller inte byter skolenhet följer man 

rutinerna i lämpliga delar. 
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Överlämning ska ske: 
 

• år 6 till år 7 
 

Tid Aktivitet Ansvar 

januari -
februari 

Planeringsträff för överlämnande och 
mottagande personal för vårens 
samarbetsaktiviteter. 

Mottagande personal 

  Överlämningskonferens av elever i behov av 
särskilt stöd. Se bilaga 1. Elevhälsans alla 
kompetenser, ansvariga pedagoger och 
mottagande rektor deltar. 

Mottagande rektor 

mars Information om överlämningens genomförande 
till vårdnadshavare. 

Mottagande rektor 

  Utvecklingssamtal där vårdnadshavare och elev 
ges möjlighet att lämna synpunkter på 
stadieövergången. 

Avlämnande personal 

 Förslag till indelning av elever i nya grupper. Avlämnande personal 

april Nya elevgrupper klara. Mottagande rektor kallar 
avlämnande pedagoger och elevhälsopersonal 
till möte. 

Mottagande rektor 

maj Föräldramöte. Planerade samarbetsaktiviteter 
ska vara genomförda. Nya elevgrupper 
presenteras. 

Mottagande personal 

  De nya elevgrupperna träffar mottagande 
pedagoger. 

Mottagande personal 

augusti- 
september 

Överlämningskonferens samtliga elever. Se 
bilaga 1. Elevhälsans alla kompetenser deltar. 

Mottagande rektor 

september-
oktober 

Föräldramöte. Mottagande personal 

  Utvärdering för avlämnande och mottagande 
personal. Inför utvärderingen ska 
vårdnadshavare och elever ges möjlighet att 
lämna synpunkter. 

Mottagande personal 

 
Obligatorisk samarbetsaktivitet: 
 

• Besöka mottagande skolans olika miljöer. 
• Minst två aktivitetsdagar med ansvariga pedagoger ska ske under hösten, varav en 

i samband med skolstart. 
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Överlämning ska ske: 
 

• år 9 till gymnasieskolan 
 

Tid Aktivitet Ansvar 

januari Överlämningskonferens av elever i behov av 
särskilt stöd. Se bilaga 1. Elevhälsans alla 
kompetenser, ansvariga pedagoger och 
mottagande rektor deltar. 

Mottagande rektorer 

mars Möjlighet för besök i Introduktionsprogrammens 
verksamhet. 

Samordnare IM 

  Överlämningsdokument skickas till avlämnande 
skola. 

Studie- och yrkesvägledare 

maj Överlämnandedokument lämnas till gymnasiet. Avlämnande personal 

juni Alla elever som inte är behöriga till studier på 
gymnasieskolan bjuds in till möte på 
gymnasieskolan. 

Samordnare IM 

augusti Föräldramöte Introduktionsprogrammen. Samordnare IM 

  Överlämnandekonferenser, mentor till mentor 
ämnesvis. Se bilaga 1. 

Mottagande rektorer 

september Föräldramöte. Mottagande rektorer 

oktober Utvärdering för avlämnande och mottagande 
personal. Inför utvärderingen ska 
vårdnadshavare och elever ges möjlighet att 
lämna synpunkter. 

Mottagande rektorer 

 
Obligatorisk samarbetsaktivitet: 
 

• Besöka mottagande skolans olika miljöer. 
• Studie- och yrkesvägledare ansvarar för att överlämnandedokument skickas vidare 

till berörd gymnasieskola. 
• Minst en aktivitetsdag med ansvariga pedagoger ska ske i samband med skolstart. 
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Bilaga 1: 
 
Överlämningskonferens för elever i behov av särskilt stöd: 
 

• vilka som är eller väntar på att bli utredda av skolpsykolog  
• vilka som är eller väntar på att bli utredda av specialpedagog 
• medicinska uppgifter 
• assistentbehov 
• nätverksträffar 
• sociala färdigheter 
• kamratrelationer 
• insatser av talpedagog/specialpedagog/speciallärare 
• om erbjudande om särskola finns 

 
Överlämningskonferens för hela gruppen: 
 

• IUP 
• åtgärdsprogram 
• nationella prov 
• medicinska uppgifter  
• social situation  
• övriga insatser/åtgärder 

 
  


