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Utredning av en elevs behov av särskilt stöd

Besök Postadress 
Turebergshuset 191 86 Sollentuna  

Turebergs torg 1 

Datum 

Elevuppgifter 

Elevens namn Årskurs Klass 

Elevens födelsedatum (ÅÅMMDD) Skolenhet Skolform 

Eventuellt tidigare gjorda utredningar på skolan om elevens behov av särskilt stöd 

Ja  Nej 

Om ja, utredningen gjord av Datum Befattning 

Nya utredningen: 

Har eleven medverkat i utredningen? 

Ja Nej 

Har elevens vårdnadshavare medverkat i utredninge

Ja Nej 

Eventuella tidigare åtgärdsprogram? 

Ja Nej 

Om ja, åtgärdsprogram gjord av Datum

Har elevhälsan deltagit i utredningen? 

Ja Nej 

Om nej, motivera varför: 
n? 
Telefon växel Internet 
08-579 210 00 www.sollentuna.se 

 Befattning 



Externa utredningar 

Ange om det har gjorts psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange i så fall vem eller vilka som har gjort 
utredningarna, vilken befattning den eller de personer har samt vilket datum utredningarna gjordes. Uppgifter som har integritetskänslig 
karaktär ska undvikas,

Kartläggning 

Beskriv kortfattat elevens situation i olika lärmiljöer inom verksamheten, utifrån den kartläggning som gjorts. (Denna del kan hªmtas fr¬n den 
pedagogiska kartlªggningens del ñKartlªggning - sammanfattande analys")

Pedagogisk bedömning 

Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd anges att 
behovet tillgodoses genom extra anpassningar eller andra förändringar inom organisationen. (Denna del kan hämtas från den pedagogiska 
kartläggningens del “Pedagogisk bedömning”)

Ja, eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas. 

Nej, eleven är inte i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas inte. 

Ansvarig för utredningen 

Datum Befattning 

Namnteckning  

Namnförtydligande 

evanil
Överstruket


	Elevuppgifter
	Eventuellt tidigare gjorda utredningar på skolan om elevens behov av särskilt stöd
	Ja  Nej
	Nya utredningen:
	Har eleven medverkat i utredningen?
	Har elevens vårdnadshavare medverkat i utredningen?
	Eventuella tidigare åtgärdsprogram?
	Ja Nej
	Har elevhälsan deltagit i utredningen?
	Externa utredningar
	Kartläggning – Analys efter den pedagogiska kartläggningen
	Pedagogisk bedömning - Åtgärd
	Ja, eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas.

	Datum: 
	Diarienummer: 
	Elevens namn: 
	Årskurs: 
	Klass: 
	Elevens födelsedatum ÅÅMMDD: 
	Skolenhet: 
	Skolform: 
	Om ja utredningen gjord av: 
	Datum_2: 
	Befattning: 
	Om ja åtgärdsprogram gjord av: 
	Datum_3: 
	Befattning_2: 
	Om nej motivera varför: 
	Datum_4: 
	Befattning_3: 
	Namnförtydligande: 
	Ange om det har gjorts psykologiska sociala eller medicinska utredningar i ärendet Ange i så fall vem eller vilka som har gjort utredningarna vilken befattning den eller de personer har samt vilket datum utredningarna gjordes: 
	 Uppgifter som har integritetskänslig karaktär ska undvikas: 

	Beskriv kortfattat elevens situation i olika lärmiljöer utifrån den kartläggning som gjorts: 
	Om eleven inte bedöms vara i behov av särskilt stöd anges att behovet: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


