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Överlämning av information 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen 
tagit fram gemensamma rutiner för samverkan och övergångar. 

Ett förtroendefullt bemötande, en tydlig roll- och ansvarsfördelning och relevant pedagogisk 
dokumentation är avgörande för elevers möjlighet att få en bra start på sin nya utbildning i 
gymnasieskolan. 

Enligt skollagen kapitel 3 är det den avlämnande skolan som ansvarar för att överlämna sådana 
uppgifter om eleven som behövs för att underlätta hens fortsatta skolgång. Det är därmed också den 
avlämnande skolan som avgör vilken information som är relevant att föra över till mottagande skola. 
Det är viktigt att elev och vårdnadshavare görs delaktiga i övergångsarbetet.  

För att en elev som slutar grundskolan ska få en bra start i gymnasieskolan, är det viktigt 
med överlämning av sådana uppgifter som underlättar elevens övergång och gynnar 
elevens lärande och utveckling. Informationen kan till exempel handla om utredning av 
frånvaro, extra anpassningar eller åtgärdsprogram. Det är rektor på den avlämnande 
grundskola som gör bedömningen om överlämning av uppgifter ska ske. 

För vilka elever ska information överlämnas? 
 Avlämnande skola bör särskilt beakta överlämning av följande elevgrupper:  

• Elever som inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram  

• Elever som har uppnått behörighet med hjälp av extra anpassningar och/eller särskilt stöd  

• Elever som behöver särskilda utmaningar och stimulans t.ex. särskilt begåvade elever 

• Nyanlända elever 

Syfte 

Rutin för övergång mellan grundskola och gymnasieskola har tagits fram för att vara ett stöd i 
övergång mellan dessa olika skolformer.  Antagningsprocessen pågår under en längre period. Studie- 
och yrkesvägledaren har en viktig roll inför, under och efter övergången till gymnasiet. 

En del i planen tydliggör förväntningar på de olika skolformerna och på de olika yrkesprofessionerna. 
Det är viktigt att varje grundskola och gymnasieskola har ett eget årshjul och systematik som stödjer 
den gemensamma övergångsprocessen. 
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När och hur ska information överlämnas? 

När Aktivitet Ansvarig 
 

Ht åk 9 • Rektor, SYV/specialpedagog och pedagogisk 
personal gör genomgång av rutin inför 
överlämnande. 

• SYV informerar vårdnadshavare inför 
gymnasieval. 

• Rektor, specialpedagog och pedagogisk personal 
överväger om extra skolår är aktuellt för någon 
elev i årskurs 9. 

• SYV har vägledande samtal med elever inför 
gymnasieval. 

Rektor, SYV. 
specialpedagog 
grundskolan 

Jan-Mars 
åk 9 

• Rektor, SYV, specialpedagog samt pedagogisk 
personal stämmer av vilka elever som behöver 
särskild överlämning. 

• Skolan för en dialog med elev och 
vårdnadshavare för att skapa delaktighet i 
övergångsprocessen. När betyg i kärnämnena 
saknas krävs samtycke (blankett finns digitalt i 
IST) för att lämna över information till IM 
innan slutgiltig antagning och skolplacering. 
Samtycke ska vara klart senast 1 mars. 

• Samordningsfunktionen för 
introduktionsprogrammen bjuder in 
grundskolorna för att få närmare information 
om de elever som saknar betyg i kärnämnena 
och där samtycke finns. 

Rektor 
grundskolan 
 
 
 
 
 

 
 
 
UAF:s 
samordnings-
funktion för IM 

Juni • Grundskolorna fastställer och förbereder för 
vilka elever som behöver särskild överlämning. 
(T.ex. genom att spara ner dokumentation från 
Unikum) Denna överlämning sker på 
överlämningskonferensen i augusti. 

• Om elever sökt till fristående skola ska relevant 
dokumentation skrivas ut från Unikum. 

• För de elever som inte uppnått kunskapskraven 
för E fylls blanketten “Skriftlig bedömning” i 
(finns i IST). 
 

Rektor 
grundskolan 
 
 
 
Funktion som 
rektor utsett 
 
Undervisande 
lärare/Rektor 
grundskolan 
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• För elever där avlämnande skola bedömer att en 
särskild överlämning är nödvändig ska skolan 
fylla i blanketten "Pedagogisk överlämning” 
vilken används som underlag för samtal på 
konferensen i augusti. 

Pedagogisk 
personal 

Augusti • Pedagogisk dokumentation överlämnas via 
Unikum till kommunala gymnasieskolor. 
Information som ej finns i Unikum 
överlämnas muntligen eller skriftligen vid 
överlämningskonferensen. 

• Vid överlämningskonferensen som anordnas 
av UAF deltar 
specialpedagog/mentorer/SYV från BUF 
och UAF. 

• Skriftlig dokumentation skickas till 
fristående gymnasieskolor och andra 
kommuner.  

• Kvalitetsavdelningen ansvarar för att de skriftliga 
bedömningarna skickas vidare till mottagande 
gymnasieskola.  

 

Rektor 
grundskolan 
 
 
 
 
UAF:s 
kvalitetsavdelning 
 
 
Rektor 
grundskola, SYV 
grundskola 
 
BUF:s 
kvalitetsavdelning 
 

Augusti-
framåt 

• I det fall en elev byter skola efter 
överlämning till gymnasiet så är det 
avlämnande gymnasieskolas ansvar att 
vidarebefordra information till mottagande 
skola, såväl skriftlig som muntlig.   

Rektor 
gymnasieskola 
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Årlig överlämningskonferens 

Syfte 

Ett välfungerande överlämningsarbete är centralt för att tidigt upptäcka och möta upp enskilda 
elevers stödbehov och motverka studiemisslyckanden. Det är viktigt att den information som 
överlämnas bidrar till att öka den mottagande verksamhetens förståelse, och att den ger redskap och 
konkreta metoder för hur man kan arbeta vidare med elever på ett gynnsamt och positivt sätt.  

Alla elever påverkas av hur överlämnandet fungerar och hur väl den mottagande verksamheten är 
rustad för att möta dem utifrån deras behov och förutsättning.  

Syftet med den årliga överlämningskonferensen är att ge ett fördjupat samtal kring den 
elevinformation som lämnas över. Möjligheter ska finnas för den mottagande skolan att ställa frågor 
till överlämnande skola. Blanketten ”Pedagogisk överlämning” och eventuellt andra relevanta 
dokument ska användas som underlag och lämnas över vid konferensen. 
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