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januari/februari
• Rektor och specialpedagoger träffas inför överlämning av 

BBSS från förskola till förskoleklass 
• EHT träffas för överlämning av EBSS 
• Pedagogerna träffas för överlämning av EBSS 
• Personal i grundsärskolan träffas för överlämning 
• Eleven ”överlämnar” sig i ett eget dokument – 

dokumenterar i samband med US i åk 6 och åk 9 
• Utvecklingssamtal i förskola - dokument fylls i tillsammans 

med barnen och VH 
• Studieplaneringsmöte 7–9, Gy, Vux 

februari 
• Avstämning kring behörighet till Gy NP  

mars 
• Planering av inskolningsbesök från 

förskola-förskoleklass samt särskola 
• Personal och elever från Albäcksskolan 

besöker eleverna i åk 6 

maj/juni 
• Överlämning av dokumentation från förskolan till 

förskoleklass och åk 1 
• Uppdatering av mentorernas dokument från åk 6 

och åk 9 
• Barn-/klasskonferens i förskola och grundskola 
• Förskolan besöker fritidshemmet 

 

oktober 
• Pedagogiskt café för samtlig personal 

ämnesgrupper – en röd tråd/progression 
i undervisningen 

september 
• Information till vårdnadshavare om 

planering för kommande övergång 
• Revidering av utredningar för elever i 

särskolan inför stadieövergång eller 
skolbyte  

• Uppföljning av överlämning och 
utvärdering av arbetsgången under året  

augusti 
• Överlämning av elevens eget dokument från 

åk 6 och från åk 9 inför stadiebyte eller byta 
av skola 

• Överlämning/klasskonferens inför 
stadiebyte eller skolbyte 

april 
• Inskrivningssamtal för barn som inte 

tidigare varit inskrivna i barnomsorgen 
• Pedagogiskt café 
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Tid Aktivitet Ansvar Innehåll 

augusti • Överlämning/klasskonferens inför stadiebyte eller 
skolbyte 
 

Rektorer och pedagoger i 
samverkan 
 

Tillgänglighet, anpassningar, progression 

• Överlämning av elevens eget dokument från åk 6 till 
7 och från åk 9 till gymnasium/gymnasiesärskola 
 

Avlämnande mentorer 
överlämnar dokumenten 

 

september • Information till vårdnadshavare om planering och 
rutin för övergång till annan verksamhet, skola eller 
skolform 
 

Mottagande rektor 
 
 

Trygghet och delaktighet 
 

• Revidering av utredningar för elever i särskolan inför 
stadieövergång eller skolbyte  
 

Elevhälsateamet på 
avlämnande skola  
 

Säkerställa att eleven har rätt skolform 
 

• Uppföljning av överlämning och utvärdering av 
arbetsgången under året 

Mottagande pedagoger har 
tillgång till kontaktuppgifter 
till avlämnande pedagoger 
 

 

oktober • Pedagogiskt café för samtlig personal från förskolan 
upp till gymnasium och Lärcenter 

Rektorer i samverkan med 
verksamhetscheferna 

Skapa och se en röd tråd - progression i 
undervisningen 
Arbeta i ämnesgrupper 
 

januari/februari • Rektor och specialpedagoger träffas inför 
överlämning av BBSS från förskola till förskoleklass 
 

Mottagande verksamhet kallar 
till BBSS-mötet 
 

Individuell handlingsplan för BBSS 
 

• Elevhälsateamet för respektive verksamhet eller 
skola träffas för överlämning av EBSS 
 

Mottagande verksamhet kallar 
till EBSS-mötet 

Individuell handlingsplan för EBSS 
 

• Pedagogerna träffas för överlämning av EBSS 
 

Rektorer F-6, 7-9, Gy och Vux Anpassningar och/eller särskilt stöd 
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Tid Aktivitet Ansvar Innehåll 

januari/februari 
forts. 

• Personal i grundsärskolan träffas för överlämning 
inför stadiebyte/skola och en plan för inskolning görs 
 

Rektorer för särskolorna 
 
 

Individuell handlingsplan för EBSS 
Anpassningar och/eller särskilt stöd 
 

• Eleven ”överlämnar” sig i ett eget dokument – 
dokumenterar i samband med utvecklingssamtal i åk 
6 och i åk 9 
 

Pedagogerna 
 

Ur likvärdighetsperspektivet används: 
Gemensamma överlämningsdokument 
mellan och inom skolor/skolformer 
 

• Överlämningsdokument från förskola till 
förskoleklass, fylls i tillsammans med barn och 
vårdnadshavare 
 

Pedagogerna 
 

Gemensamma överlämningsdokument för 
barn, vårdnadshavare och pedagoger från 
förskola till förskoleklass 

• Studieplaneringsmöte åk 7–9, gymnasiet, 
vuxenutbildningen 
 

Rektor i samverkan med 
pedagoger  
 

 

• Avstämning kring behörighet till gymnasiet, 
nationella program 

Avstämning kring behörighet 
till Gy NP 

 

mars • Planering av inskolning från förskola-förskoleklass 
 

Rektorer och pedagoger i 
samverkan 
 

 

• Personal och elever från Albäcksskolan besöker 
eleverna i åk 6 
 

Rektor år 7  
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Tid Aktivitet Ansvar Innehåll 

april • Inskrivningssamtal för barn som inte tidigare varit 
inskrivna i barnomsorgen 
 

Rektor 
 

 

• Pedagogiskt café förskola till f-klass, f-klass till åk 1, 
åk 3 till 4, åk 6 till 7, åk 9 till gymnasiet, gymnasiet 
till vuxenutbildningen 
 

Rektor ansvarar för planering  
Vux: Pedagoger i samverkan 
med vägledare 

Överlämning av undervisningens innehåll 
och form 
Skapa/se en röd tråd i progressionen kring 
utveckling och lärande 
 

maj/juni 
 

• Överlämning av dokumentation från förskolan till 
förskoleklass och åk 1 
 

Rektorer och pedagoger i 
samverkan 
 

Barn- och elevinflytande 
 

• Uppdatering av mentorernas dokument från åk 6 och 
åk 9 
 

Mentorerna för överlämning av 
dokumentation 
 

Möjlighet till förberedelse kring 
anpassningar och särskilt stöd 

• Barn-/klasskonferens i förskola och grundskola 
 

Rektor  

• Förskolan besöker fritidshemmet 
 

Rektor i samverkan med 
pedagogerna 
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