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Blankett för “Överlämning från grundskolan till Lapplands gymnasium Gällivare”
Målet med överlämningen är att vi ska kunna ge våra elever förutsättningar att lyckas med sina studier. Genom att få
information om eleverna som har fått olika stödinsatser under åk 7–9 finns möjligheter att skapa bra förutsättningar för deras
vidare studier.
Blanketten är ett stöd för de kommande gymnasiestudierna. Elev, vårdnadshavare, mentor, ev. specialpedagog/ speciallärare/
resurspersonal och SYV deltar vid ifyllande av blanketten.
1.

Kontaktuppgifter elev och vårdnadshavare:

Elevens namn och efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

Vårdnadshavare 1:

Telefonnummer och e-post:

Vårdnadshavare 2:

Telefonnummer och e-post:

Elevens
modersmål:

Besvaras om eleven inte bor hos vårdnadshavare.
Obs: ska inte fyllas i om eleven har skyddat boende eller
om andra säkerhetsaspekter behöver beaktas.
Namn och efternamn:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer och e-post:

Boendeform:

Ev. Handläggare:

Kommun:

Telefonnummer och e-post:

Övrig
information:
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2.

Kontaktuppgifter avlämnande skola:

Skolans namn:

Klass:

Läsår:

Ansvarig
kontaktperson/
mentor

Namn:

Telefon och e-post

Ansvarig rektor

Namn:

Telefon och e-post:

Haft studiehandledning på modersmål:
 Ja
 Nej
Bosatt i Sverige, antal år _____________

3.

Haft modersmålsundervisning:
 Ja
 Nej
Om ja, språk: _________________

Sökt följande program till gymnasiet:

1/:

2/:

3/:

4. Betyg. Markera de ämnen där eleven befaras att INTE nå kunskapskraven:
 SV
 Engelska
 MA
 Samhällskunskap
 SVA



Moderna språk



Biologi



Geografi



Historia



Bild



Slöjd



Idrott och
hälsa

Språk ___________________________________________________


Fysik




Kemi

Religionskunskap

 Hem- och
Konsumentkunskap



Musik



Teknik

Viktigt! I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens
kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. (10 kap
§22 Skollagen)
5.

Frånvaro. Vid frånvaro ange vilka åtgärder som har vidtagits:
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6.

Stöd. Eleven har under åk 7–9 fått stöd i:

Ämne

Beskriv hur stödet har sett ut i ämnena och hur det har fungerat

Matematik
Engelska
Svenska
Svenska som
andra språk
Andra ämnen

7.

Extra anpassningar:

Typ av anpassning
Ett särskilt schema över
skoldagen

Beskriv hur stödet har varit utformat inom respektive anpassning

Skriftliga instruktioner
Extra tydliga
instruktioner
Stöd att sätta igång
arbetet
Hjälp att förstå texter
Anpassade läromedel
Digitala verktyg och
anpassade program

Extra färdighetsträning
Specialpedagogiska
insatser under en kortare
period
Mindre grupp
Anpassade prov
Utökad provtid
Andra anpassningar










Dator
Ipad/Surfplatta
Viktiga appar:_________________________________________________
Talsyntes
Stava Rex
Spell Right
Miniräknare/Multiplikationstabellen
Annat _______________________________________________________
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8.

Särskilt stöd som finns beskrivet och beslutat i åtgärdsprogram:

Typ av särskilt stöd

Beskriv omfattning/innehåll för det särskilt stöd som getts

Särskild
undervisningsgrupp

Anpassad studiegång

Specialpedagog/Speciallä
rare/ Resursperson

Assistent
Annat stöd

9.

Aktuella utredningar/dokumentation/information som lämnas vidare till mottagande skola:

Viktigt! Informationen kan lämnas vidare till mottagande skolan om vårdnadshavare/myndig elev har lämnat
samtycke till att information/dokumentation får lämnas över (10 kap. 1§ och 12 kap. 2§ Offentlighets- och
sekretesslag)


Omdömen



Ja



Nej



Inte relevant



Utredning om en elevs behov av särskilt stöd



Ja



Nej



Inte relevant



Psykologisk bedömning



Ja



Nej



Inte relevant



Logopedbedömning



Ja



Nej



Inte relevant



Annan dokumentation



Ja



Nej



Inte relevant

_________________________________________________
För nyanlända elever:
 T.ex. resultatet av kartläggningen av den nyanlända elevens kunskaper

Annat viktigt att veta för mottagande skolan:
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10. Dialog med elev/vårdnadshavare:
Elev/ vårdnadshavare önskar enskilt överlämnande med
gymnasieskolan

JA

NEJ

Om JA - elev/vårdnadshavare bjuder
själva in viktiga personer
till överlämnande, tex. lärare, BUP.

Elev/ vårdnadshavare lämnar själv över
omdöme/dokumentation/utredning

JA

NEJ

Elev/ vårdnadshavare har tagit del av blankettens innehåll

JA

NEJ

Datum _________________________________
Ansvarig för överlämning ________________________________________________________________

Blanketten skickas/lämnas senast torsdagen v 16 till:
Rektor Eva Rannebo
Lapplands gymnasium Gällivare
Postgatan 2, 982 31 Gällivare

