
 
 

Sammanfattning av utredning inför 

eventuellt mottagnade i  

grundsärskola/gymnasiesärskola  
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Förvaras tillsammans med utredningens fyra delar i elevens akt 
 

Personuppgifter 
Diarienummer 

      

Namn på eleven/barnet 

      

Personnummer 

      

Skola/förskola               

       
Klass 

      
Datum  

      
 

 Sammanfattad bedömning för respektive utrednings del 
Medicinsk utredningsdel:  

Namn:                 Skolläkare 

 

Bedömning:  

      

 
 

Social utredningsdel:  

Namn:                     Kurator 

 

Bedömning:  

      

 
 

Pedagogisk utredningsdel:  

Namn:                    Pedagog 

 

Bedömning:  

      

 
 

Psykologisk utredningsdel:  

Namn:                    Psykolog 

 

Bedömning:  

      

 
 

 

Samlad bedömning utifrån utredningens fyra delar 

Utifrån de fyra bedömningarna ovan, finns 

ingenting som motsäger elevens rätt att bli 

mottagen i grundsärskola/gymnasiesärskola 

 
 

Eleven har rätt att bli mottagen i 

 

grundsärskola  

 

gymnasiesärskola  

Utifrån de fyra bedömningarna ovan finns 

omständigheter som visar att eleven inte har 

rätt att bli mottagen i grundsärskola/ 

gymnasiesärskola  

 
Eleven har inte rätt till  

 

grundsärskola  

 

gymnasiesärskola  

 

 

 

Datum       

 

Rektor för grundsärskola eller gymnasiesärskola 

Namnteckning 

 
Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 

 

Personuppgiftsansvarig: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Box 504 

577 26 Hultsfred 

barn.utbildning@hultsfred.se 

0495-24 00 00 

 

Uppgifterna registreras i vårt skoladministrativa system. Ändamålet är att kunna göra en utred-

ning inför ett eventuellt mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.  

 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna bedriva ut-

bildningen vilket är en uppgift av allmänt intresse utifrån skolförfattningarna.  

 

Uppgifterna bevaras i elevakten. Personuppgifterna i det skoladministrativa systemet gallras 

efter 10 år.   

 

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 

skoladministrationen och begära information. Där kan du också få hjälp så eventuella felaktig-

heter med personuppgifterna rättas till.  

 

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 

har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 

nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-

en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
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