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Policy för särskolan i Kalmar kommun 
 
Elever med utvecklingsstörning har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Deras behov av speciell 
uppmärksamhet i olika situationer kommer att bestå och sannolikt kommer kommunerna också i 
fortsättningen att behålla ansvaret för att dessa elever får det stöd de behöver i undervisningssituationen.   
Allt fler av särskolans elever får sin undervisning i grundskolan tillsammans med de barn de växer upp 
med i trakten där de bor. Det är deras rättighet att få göra det och det är skolans skyldighet att ge dem det 
stöd de behöver. Det finns inget rimligt skäl till varför detta stöd endast ska kunna ges vid vissa skolor. 
Elever med utvecklingsstörning finns under läsåret 2002/2003 i minst 16 av kommunens rektorsområden. 
 
Barn- och ungdomsnämnden slår fast att det är varje elevs rätt att få sin utbildning och erhålla det 
individuella stöd var och en är i behov av i den skola som ligger närmast hemmet om inte 
vårdnadshavaren och eleven väljer att gå i en annan skola. För att det även i fortsättningen skall finnas 
valmöjligheter behöver det finnas åtminstone en skola där det finns renodlade grundsärskolegrupper. Om 
behov uppstår och elevunderlaget räcker kan små särskolegrupper organiseras i flera skolor.  
 
I skollagens 2 kap. 3 § står det: ”Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda 
lärare, förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den undervisning de i 
huvudsak skall bedriva.” En lärare som skall undervisa elever med utvecklingsstörning skall alltså ha 
utbildning för att undervisa dessa elever. Detta är inte fallet överallt idag, men ska eleverna i framtiden 
gå i grundskolan måste också skolan rekrytera lärare med adekvat utbildning.  
 
Elever som i dag går i särskolan tillförsäkras, genom att de bedömts tillhöra personkretsen, vissa extra 
resurser i undervisningssituationen. Dessa medel ger förutsättningar för att elever med utvecklings-
störning ges bästa möjliga förutsättningar för att få sin undervisning i den vanliga grundskolan. 
 
Arbetslag som i sin elevgrupp har särskoleinskriven elev skall erbjudas handledning av 
speciallärare/specialpedagog. 
 
Elever, som är inskrivna i särskolan men går i grundskolan, skall i fortsättningen inte benämnas 
särskoleelever utan rätt och slätt ses som elever i sin skola. Därigenom undviker vi den negativa 
stämplingen som hittills förelegat. I Skollagen 3 kap. 4 § står: ”Styrelsen för särskolan i hemkommunen 
prövar om ett barn skall tas emot i särskolan under sin skolpliktstid."Fråga om mottagande får även 
väckas av barnets vårdnadshavare.” Så länge särskolan finns som egen skolform skall denna bedömning 
göras för att tillförsäkra eleverna det stöd de har rätt till. En anteckning i elevens individuella studieplan 
som är öppen för såväl eleven, vårdnadshavarna och skolpersonalen är tillräcklig som dokumentation av 
bedömningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2002-12-18, § 124 
 

• att fastställa föreslagna policy för särskolan, samt 
 
• att uppdra åt förvaltningskontoret att upprätta en handlingsplan för genomförandet av policyn. 


