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Samma rutin för alla skolor inom Barn- och ungdomsförvaltningen 
och Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
 
Rutinen ska användas av BUF:s samtliga grundskolor samt UAF:s gymnasieskolor.  
 

Överlämning av information  
För att en elev som slutar grundskolan ska få en bra start i gymnasieskolan direkt på 
höstterminen, är det viktigt med överlämning av sådana uppgifter som underlättar elevens 
övergång och gynnar elevens lärande och utveckling. På så sätt kan gymnasieskolan planera för 
att anpassa undervisningen och organisationen utifrån elevens behov, utan att kontinuiteten i 
stödet avbryts i övergången mellan skolformerna. 
 

För vilka elever ska information överlämnas? 

Rektor på avlämnande grundskola ska alltid göra en bedömning huruvida en pedagogisk 

överlämning är nödvändig för följande elevgrupper: 

o elever i behov extra anpassningar eller särskilt stöd, t ex elever som:  

▪ har inlärningssvårigheter, 

▪ har fysisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation, 

▪ har en problematisk skolfrånvaro det gångna läsåret  
 

o annat skäl t ex särskilt begåvade elever 
 

Vilken information ska överlämnas? 

Skollagen anger 1 att det är den avlämnande grundskolan som ansvarar för att överlämna sådana 

uppgifter om eleven som behövs för att underlätta hens fortsatta skolgång. Det är därmed också 

den avlämnande grundskolan som avgör vilken information som är relevant att föra över till 

mottagande gymnasieskola. Information kan till exempel handla om utredning avseende frånvaro, 

behov av särskilt stöd eller åtgärdsprogram. Det är viktigt att avlämnande grundskola gör en 

noggrann bedömning av vilka uppgifter som är lämpliga att lämna över till mottagande 

gymnasieskola. Endast sådana uppgifter som är relevanta för att underlätta elevens fortsatta 

skolgång ska föras över.  

I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne i grundskolan ska en skriftlig bedömning 

av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges och bedömningen överlämnas till gymnasieskolan.  

 

Gällande nyanlända elever ska pedagogisk och social kartläggning av elevens bakgrund, 

kunskaper och förmågor överlämnas. 

 

 
 
 

                                                 

1 3 kap. 12 j § skollagen (2010:800) 
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Hur ska informationen överlämnas?  

• Utifrån höstterminens betyg upprättar BUF:s barn- och elevenhet en lista över elever som 

ännu ej uppnått gymnasiebehörighet. Under vårterminen ansvarar respektive 

grundskolerektor för att uppdatera listan med elever som är i behov av överlämning. 

Listan finns på G: BUF-Övergång-mellan-Grundskola-och-Gymnasieskola 

• Information gällande berörda elever ska överlämnas via UNIKUM. Till fristående 

gymnasieskolor och övriga kommuner ska skriftlig dokumentation av elevens behov 

överlämnas vid den pedagogiska överlämningskonferensen anordnad av UAF:s 

uppföljningsenhet alternativt skickas till berörd fristående gymnasieskola och övriga 

kommuner.   

• Kopia på dokumentation från elevakten som behövs för att underlätta elevens fortsatta 

skolgång ska överlämnas vid den pedagogiska överlämningskonferens som anordnas av 

UAF:s uppföljningsenhet.  

• Skriftlig bedömning på elever till gymnasieskolan överlämnas av BUF:s barn- och 

elevenhet till UAF:s uppföljningsenhet.  

• Pedagogisk och social kartläggning av nyanländ elevs bakgrund, kunskaper och förmågor 

lämnas av rektor på respektive grundskola till UAF:s uppföljningsenhet och hämtas av 

ansvariga på antagningen till Språkintroduktion. 

• Skolsköterskor på Sannarpsgymnasiet samordnar överlämning för professionen mellan 

grundskola och gymnasieskola. 

 
När ska informationen överlämnas? 

Månad  Aktivitet Ansvarig 

Januari • Sammanställning av lista över de eleverna ännu 

ej är behöriga till gymnasieskolan. Listan sparas 

på G: BUF-Övergång-mellan-Grundskola-och-

Gymnasieskola och är tillgänglig för utsedda 

behöriga rektorer på BUF och UAF.  

• Datum för överlämningskonferens meddelas av 

UAF och förs in i BUF kalendarium.  

BUF:s barn- och 

elevenhet 

 

 

UAF:s 

uppföljningsenhet 

April • Respektive rektor för grundskolan uppdaterar 

slutgiltigt listan på elever i behov av överlämning 

från januari.  

• Pedagogisk och social kartläggning av nyanländ 

elevs bakgrund, kunskaper och förmågor lämnas 

av rektor på respektive grundskola till UAF:s 

uppföljningsenhet och hämtas av ansvariga för 

antagningen till Språkintroduktion. 

Rektor grundskolan 

 

 

Rektor grundskolan 

file://///skynet.halmstad.se/gemensam/BUF-Övergång-mellan-Grundskola-och-Gymnasieskola
file://///skynet.halmstad.se/gemensam/BUF-Övergång-mellan-Grundskola-och-Gymnasieskola
file://///skynet.halmstad.se/gemensam/BUF-Övergång-mellan-Grundskola-och-Gymnasieskola


 

 

4 

 

Maj • Listan på elever med behov av överlämning 

samkörs av med preliminär antagningslista.  

• UAF:s uppföljningsenhet bjuder in till den 

pedagogiska överlämningskonferensen mellan 

grundskolor och gymnasieskolor, innan 

skolstart.  

BUF:s barn- och 

elevenhet 

UAF:s 

uppföljningsenhet 

Juni • De skriftliga bedömningarna skickas till BUF:s 

barn och elevenhet tillsammans med kopior på 

slutbetygen. Länk till blankett för skriftlig 

bedömning 

Rektor grundskolan 

 

Augusti • Listan på elever med behov av överlämning 

samkörs med slutgiltig antagningslista. Därefter 

meddelar UAF:s uppföljningsenhet berörda 

gymnasieskolor. 

• Skriftlig bedömning på elever till gymnasieskolan 

överlämnas av BUF:s barn- och elevenhet till 

UAF:s uppföljningsenhet. 

• UAF:s uppföljningsenhet organiserar den 

pedagogiska överlämningskonferensen innan 

skolstart. På konferensen ska de professioner 

delta som är berörda med undantag av 

skolsköterskorna.  

• Gymnasieskolorna organiserar och bjuder in alla 

blivande elever med vårdnadshavare till så 

kallade ”incheckningskvällar”. Här kan elev, 

vårdnadshavare och blivande mentor samtala 

kring den information som lämnats av mentor 

från åk 9 för att planera kring hur 

undervisningen på gymnasiet bör utformas. 

BUF:s barn- och 

elevenhet 

UAF:s 

uppföljningsenhet 

BUF:s barn- och 

elevenhet 

 

UAF:s 

uppföljningsenhet 

 

Rektor 

gymnasieskolorna 

Oktober • Rutinen följs upp och vid behov revideras. 

BUF:s kvalitetsavdelning kallar UAF:s 

uppföljningsenhet till uppföljningsmöte för 

avstämning.  

BUF:s 

kvalitetsavdelning 

December • BUF:s kvalitetsavdelning säkerställer att nya och 

gamla rektorer samt specialpedagoger har 

kännedom om rutinen. 

BUF:s 

kvalitetsavdelning 

https://intranet.halmstad.se/download/18.6b8ac8f716391a9513e3c7b/1527235376560/Skriftlig-bed%C3%B6mning-buf.docx
https://intranet.halmstad.se/download/18.6b8ac8f716391a9513e3c7b/1527235376560/Skriftlig-bed%C3%B6mning-buf.docx
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Bilaga 1  
 

Juridisk vägledning 

Enligt Skollagens 3 kap. 12 j § ska grundskolan när en elev övergår till gymnasieskolan överlämna sådana 

uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven.  

 

När en elev byter skolform från grundskolan till gymnasieskolan, ska den mottagande skolenheten 

skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det 

inte är obehövligt. 

 

Det är bara sådana uppgifter som behöver lämnas över för att elevens övergång ska underlättas som ska 

lämnas över. Det kan till exempel vara fråga om uppgifter om olika former av stöd som eleven har fått hos 

grundskolan och som kan behöva sättas in även hos den mottagande gymnasieskolan. Om det finns ett 

åtgärdsprogram bör även det överlämnas. Ibland kan det bedömas vara relevant att även överlämna den 

utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet till den mottagande gymnasieskolan. Utöver 

uppgifter om studieresultat, kunskapsutveckling och stödinsatser kan det även finnas andra uppgifter som 

rör elevens studiesituation och som är relevanta att lämna över, till exempel åtgärder som vidtagits för att 

motverka frånvaro för en elev med problematisk frånvaro. 

 

Det är den avlämnande grundskolan som ska bedöma om uppgifter behöver lämnas över till den 

mottagande gymnasieskolan och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas över.  

 

Bestämmelserna innehåller sådana uppgiftsskyldigheter som är sekretessbrytande enligt 10 kap. 28 § första 

stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Enligt den bestämmelsen hindrar sekretess inte 

att en uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Även 

den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL, som stadgar att sekretess inte hindrar att en 

uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande 

myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, blir tillämplig, eftersom de nya bestämmelserna innebär 

att det ingår i de avlämnande skolornas verksamhet att överlämna sådana uppgifter som behövs för att 

underlätta övergången för eleven. Detta innebär att en skola med en offentlig huvudman kan lämna 

uppgifter med stöd av de nya bestämmelserna i förevarande paragraf till såväl andra skolor med offentlig 

huvudman som till fristående skolor. 

 

Om grundskolan bedömer att en överlämning behövs måste grundskolan göra en bedömning av vilka 

uppgifter som är relevanta att överlämna till gymnasieskolan med hänsyn till elevens fortsatta skolgång. 

Oftast behöver detta göras i samråd med eleven och vid behov även med elevens vårdnadshavare. Om 

grundskolan och eleven eller elevens vårdnadshavare är oense om vad som ska lämnas över bör 

grundskolan göra ytterligare en bedömning av vad som är bäst för barnet enligt Skollagens 1 kap. 10 §. De 

uppgifter som överlämnas ska ta sin utgångspunkt i målen för utbildningen men däremot inte beskriva 

egenskaper hos individen. Vid övergången från grundskolan till gymnasieskolan, kan det finnas skäl att 

anta att överlämningen inte underlättar övergången.  

 


