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Bilaga 4 Överlämning 
 

Kommunerna i Sjuhärad ska verka för att relevant kommunikation kommer till stånd vid 
övergång från grundskola och introduktionsprogram till nationellt program samt övergång 
mellan program i gymnasieskola. Genom en väl genomförd överlämning ska eleven ges 
goda möjligheter att fullfölja sin utbildning. 

Avlämnande skola har ansvar för att överlämning sker 

När en elev byter skola är den skola som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter om 
eleven till den nya skolan. De uppgifter som ska överlämnas är sådana uppgifter som 
behövs för att underlätta övergången för eleven. Överlämning kan ske på många sätt såväl i 
blankettform som genom dialog mellan avlämnande och mottagande enhets personal. 

 

 

 

Vilka uppgifter ska lämnas över

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning av uppgifter om 
eleven. Elevens behov bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya 
skolenheten. 

Uppgifter om elevens studieresultat

Uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt 

 Det 
 

behöver lämnas över när en elev byter från en gymnasieskola till en annan, framförallt när 
bytet sker under pågående läsår och eleven inte har hunnit få betyg i pågående kurser.
kan vara relevant både när eleven byter från ett program till ett annat eller när eleven byter 
från en skola till en annan, men fortsätter på samma program. 

  

 

 

 

I en sådan situation kan 
skolan även behöva lämna över information om tidigare undervisningsinnehåll.

Överlämning kan ske såväl i blankettform som genom dialog mellan avlämnande och 
mottagande enhets personal.

Uppgifter om extra anpassningar och särskilt stöd 

När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd kan skolan behöva lämna över uppgifter 
om vilka stödinsatser eleven har. Om det finns ett åtgärdsprogram bör skolan lämna över 
det. Ibland kan det vara relevant att lämna över den utredning som ligger till grund för 
åtgärdsprogrammet. Det blir då lättare för elevens nya skola att sätta in stödåtgärder redan i 
början av elevens fortsatta utbildning.

I vissa fall kan skolan behöva komplettera uppgifterna om stödinsatser som en elev har fått 
med uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt. 
Detta styrs av vilka behov skolan bedömer att den enskilde eleven har. 
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Pågående samverkan med andra myndigheter  

När samverkan sker med andra myndigheter via SIP-möten ska avlämnande skola under 

vårterminen bjuda in den gymnasieskola där eleven sannolikt kommer att gå till vårens 

möten under förutsättning att elev och vårdnadshavare önskar det. 

Sekretess, tystnadsplikt och dialog 

 
 och sekretesslagen. För 

 

 

 

När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som 
lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan 
behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter. 
Det kan till exempel handla om skolor i olika kommuner eller skolor som är inordnade 
under olika nämnder. Skolor som har en offentlig huvudman omfattas av 
offentlighetsprincipen och bestämmelserna i offentlighets-
fristående skolor finns bestämmelser om tystnadsplikt i skollagen. 

Om skolan bedömer att en överlämning behövs måste den också bedöma vilka uppgifter 
som är relevanta att lämna över till den nya skolan. Bedömningen ska utgå från vad eleven 
behöver för sin fortsatta skolgång. Detta behöver enligt förarbetena oftast göras i samråd 
med eleven och när det behövs även med elevens vårdnadshavare. Enligt skollagen (1 kap 

 igt att 

 

 tgå från vad 
 

10§) ska barnets bästa vara utgångspunkt i all verksamhet när det gäller barn under 18 år. 
Skolan ska så långt det är möjligt ta reda på vilken inställning barnet har. Elever och 
vårdnadshavare har rätt till insyn och information. Enligt förarbetena är det vikt
skolan tar hänsyn till det och kommunicerar med eleven och ibland även vårdnadshavaren 
om vilka uppgifter som lämnas över till den nya skolan och varför.

Om skolan och eleven eller vårdnadshavaren ändå inte är överens om vad som ska lämnas 
över kan det finnas skäl för skolan att göra ännu en bedömning. Den behöver u
som är bäst för eleven och från om överlämningen av uppgifter verkligen behövs för att 
underlätta övergången. En sådan bedömning måste göras utifrån elevens ålder. 

 

Ansvar för mottagande skola 

En eller flera kontaktpersoner för frågor kring överlämning ska finnas på varje skola. Vem 
eller vilka personerna är ska vara tydligt för avlämnade skolor.  




