
HANDLINGSPLAN FÖR BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (BBSS) 

FÖRSKOLA 

Skollagen kap 8 § 9: 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som 
deras speciella behov kräver. 
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant 
stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. 

Hultsfreds kommuns ambition är att åtgärder för barn med behov av särskilt stöd, påbörjas inom tre 
månader från det problemet uppmärksammats. 

Nyckelord: 

1. UPPMÄRKSAMMA
2. INFORMERA
3. KARTLÄGGA
4. DOKUMENTERA
5. ÅTGÄRDA
6. UTVÄRDERA

Arbetsgång: 

1. Personal uppmärksammar problem.

2. Förskolechefen informeras.

3. Arbetslaget informeras och kartlägger problemet.

4. Vårdnadshavare informeras

5. Åtgärdsplan upprättas gemensamt med vårdnadshavare. Kopia på planen lämnas
till föräldrarna. Vid behov, kontaktas specialpedagog och/eller representant för
BHV

6. Originalet lämnas till förskolechefen för arkivering.

7. Åtgärdsplanen följs upp vid utvecklingssamtal eller särskilt samtal och
dokumentation sker fortlöpande



HANDLINGSPLAN FÖR ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD. (EBSS) 

SKOLA 

Skollagen kap 3 § 8: 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från 
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det 
kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till 
rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd 
ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 

Hultsfreds kommuns ambition är att elever i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas/utredas senast 
under första skolåret och åtgärder påbörjas inom tre månader. 

Nyckelord: 

1. UPPMÄRKSAMMA
2. INFORMERA
3. KARTLÄGGA
4. DOKUMENTERA
5. ÅTGÄRDA
6. UTVÄRDERA

Arbetsgång: 

1. Skolpersonal uppmärksammar ett problem.

2. Rektor informeras

3. Berörd personal talar med eleven.

4. Klf/mentor informeras. Berörd personal och klf/mentor tar upp problemet i
arbetslaget och/eller med arbetslagsledaren. Besluta om vem som får i uppgift
att kontakta hemmet.

5. Hemmet kontaktas av berörd lärare eller klf/mentor. Man försöker komma
överens om åtgärder för förändring, ev. upprättas ett åtgärdsprogram.

6. Om problemet kvarstår skall rektor kalla till en intern utredningskonferens.
Rektor kallar de representanter ur elevhälsoteamet som anses relevanta.

7. Vid beslut om utredningskonferens (UK) kallar rektor föräldrar och personal
(skolpersonal, representanter för elevhälsan) som ärendet angår.

8. Vid UK bör inga fakta som tidigare varit okända, t.ex. kunskapsbrister, skolk
eller brister i uppförande komma fram. Dessa ska föräldrarna ha fått kännedom
om tidigare i processen.



 

 
 

 
 
 
9. Rektor ansvarar för att protokoll skrivs och diarieförs.  

 
10. Ett åtgärdsprogram kan upprättas elev/skola/förälder. Åtgärdsprogrammet 

diarieförs av rektor. Av åtgärdsprogrammet ska framgå när, hur och av vem 
uppföljning av insatserna ska ske. 

 
11. Åtgärdsprogrammet kan revideras vid utvecklingssamtal, ny UK  eller vid 

särskilt samtal. Reviderat åtgärdsprogram diarieförs av rektor.  
 

12. Om behov föreligger skall rektor kalla till ny UK , där nya åtgärder och ev. 
inkoppling av andra instanser övervägs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÄTVERKSMÖTEN OM BARN OCH UNGDOMAR I RISKZON 

Förebyggande och tidiga insatser 

Hultsfreds kommuns vision: 
Alla barn och ungdomar i Hultsfreds kommun lever i utvecklande, sunda och – för den unge själv – 
intressanta miljöer, som genererar ökad självkänsla, stimulans och möjligheter att skapa ett innehållsrikt 
liv efter sina egna förutsättningar och val. 
Frågor som berör barn och ungdomar uppmärksammas särskilt i allt kommunalt arbete. Kommunala 
verksamheter och beslut utgår från demokratiska värderingar och präglas av kunskap, engagemang, 
helhetstänkande samt respekt för de ungas åsikter och det enskilda barnets integritet. 

Kommunens nämnder/förvaltningar ska skapa en gemensam och konkret handlingsplan som syftar till 
att förverkliga denna vision och beredskapen i kommunen för förebyggande och tidiga insatser speciellt 
för barn i riskzon måste vara stor. Föräldrar bär ansvar för sina barns uppväxt och utveckling och allt 
arbete med barn och ungdomar i kommunal regi ska därför ske i nära samverkan och samförstånd med 
föräldrarna. 

1. Nätverksmöten är sammankomster där representanter för barn/utbildning-
socialtjänst-kultur/fritid gemensamt stämmer av behovet av förebyggande och
tidiga insatser för barn i riskzon

2. Nätverksmöten skall vara schemalagda (2 gånger om året oktober och mars(??))
och hålls områdesvis i skolans lokaler (se schema nedan under 7!)

3. Nätverksmötena skall vara förberedda på så sätt att varje förvaltning, ur sitt
perspektiv, har identifierat barn/ungdomar som befinns vara i riskzon och
beredd att informera om det på mötet.

4. Vårmötet bör innehålla någon form av reflektion av resultatet av insatserna.

5. En utvärdering av de tre förvaltningarnas gemensamma insatser görs vid ett
möte, som förvaltningscheferna gemensamt kallar till i maj/juni

6. Varje nätverksmöte ska närvaras av vardera 1 person från KoF och Soc, aktuell
rektor/förskolechef, kurator, skolsköterska och skolpsykolog

7. Schemalagda nätverksmöten




