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Månad Beskrivning av händelse/aktivitet Ansvariga 
September 
/Oktober 

Bokning av datum för genomgång av förskolebarn inför placering i förskoleklass per 
skolupptagningsområde. Information från förskolan angående barn i behov av extra 
anpassningar, särskilt stöd och utmaningar 

Syfte: ge rektor för förskoleklass, kunskap om barnets/elevens behov så organisationen 
förbereds att ta emot barnet/eleven på ett gynnsamt sätt.   
Diskussion om omständigheter som påverkar barnets placering, lämpligast skolområde ev. 
skolform m.m. Första sammanställning i överlämningen. 

Medverkande: Rektorer från Förskola och F klass-åk 6.och tal-specialpedagoger från 
Förskola och F klass-åk 6. Kom ihåg fristående förskolor! 

Verksamhetschef elevhälsa/ 
samordnad Rektor för 
elevhälsan 

December Gruppöverlämningstid beslutas, lokal bokas m.m. och aktiviteten schemaläggs i förskolorna 
och skolornas kalendarium. Bokning sprids i organisationen via rektor och specialpedagoger. 

Rektorer F- 6 alt. samordnad 
rektor för elevhälsan 

December Datum för individöverlämningar bokas i respektive skolområde och aktiviteten schemaläggs i 
skolornas kalendarium. Rektorer kallar alla berörda i god tid (inklusive BVC). 

Rektorer F-6 

Februari v. 6 Erbjudande om skolområde skickas ut till vårdnadshavare. Vecka 6. Administratör/registrator 

Februari v. 9 Rektorer F-6 prövar vårdnadshavares skolval och beslutar elevernas skolplacering ca v. 9. Rektorer F-6 

Mars Klassindelning sker i varje skolområde.  Rektorer F-6 
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April Ca 15 april skickas de nya f-klasser (innehållande elevens namn och adress) till 
vårdnadshavare. 

Administratör/registrator 

April Gruppöverlämning. (Se bilaga 1.) 

Medverkande: Specialpedagoger Fsk-6, talpedagog, lärare från nuvarande 
förskoleklass/fritidshem, mottagande lärare från förskoleklass/fritidshem, avlämnande lärare 
från förskola/avdelning, rektor förskola och rektor F-6. 

Anteckningar från träffen ska finnas i TEAMS- samt lyfts på APT eller konferens. 

Specialpedagoger Fsk och 
F-6 i samarbete med 
Rektorer 

April Besöksplanering förskola/förskoleklass. Lärare i förskoleklass ansvarar för att planera in 
besöksdatum i maj. (Se vidare beskrivning under maj).  

Tid för samtal mellan lärare planeras in vid besökstillfället. 

Lärare i förskoleklass 

April Förberedelser inför individöverlämning. Avstämning specialpedagog/pedagog i förskolan. 
Blankett ”övergång kring barn i behov av särskilt stöd” används. 

OBS! Viktigt att alla barn som är i behov av stöd, anpassningar och utmaningar i någon form 
tas upp. 

Rektor förskolan 

Specialpedagoger Fsk 

 

Maj Individöverlämning. Tidsomfattning är behovsrelaterad.  

Medverkande:  

Avlämnande: Rektor förskolan, specialpedagog Fsk, BVC och ansvarig lärare från förskolan. 

Mottagande: Rektorer F- 6, EHT, lärare förskoleklass/fritidshem 

Rektor F-6 alternativt 

samordningsansvarig rektor 
för elevhälsan 
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Maj Mottagande lärare i förskoleklass och tidigare fsk-barn besöker respektive förskola vid minst 
ett tillfälle. Förskolans dokument ”Individdokumentation och underlag för utvecklingssamtal 
och överlämning” lämnas över till mottagande lärare.  

Ta upp hållpunkter, sprid vad förväntas av lärare inför besöken (Se bilaga 2.) 

Respektive pedagog i 
förskolan 

Maj Barnen gör minst ett gruppbesök på förskoleklass/fritids tillsammans med avlämnande lärare.  
Ta upp hållpunkter, sprid vad förväntas av lärare inför besöken. 

(Se bilaga 2.) 

Respektive pedagog i 
förskoleklass 

Juni (efter LÅ-slut) Fortsatt planering/avstämning utifrån tidigare genomförda överlämningar. 

Medverkande: Rektor, EHT, lärare i förskoleklass/fritidshem 

Specialpedagog F-6 

Juni Datum för återkoppling i september bokas i respektive skolområde. Rektor F-6 alt. 

samordnande rektor för 
elevhälsan 

September Återkoppling i varje skolområde. Tidsomfattning ca 7 min/ elev. (Se bilaga 3.) 

Stöddokument: ”individdokumentation och underlag för utvecklingssamtal och överlämning”. 

Medverkande: Specialpedagog, lärare förskoleklass/fritidshem, en lärare från avlämnande 
avdelning/förskola specialpedagog förskolan. 

Rektor F-6 

September/oktober Utvärdering av överlämningsarbetet som ligger till grund för revidering av detta dokument 

 

 

Rektorer förskola och F-6 
samordnade rektor för 
elevhälsan 
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