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Del 1 

 Elevens namn: 

 

Personnummer: 

Adress: 

 

Postnummer och ort: 

 Telefon hem: Mobiltelefon: 

 Vårdnadshavare 1: 

 

Vårdnadshavare 2: 

 Telefon hem: 

 

Mobiltelefon: Telefon hem: 

 

Mobiltelefon: 

 Avlämnande skola: Klass: Läsår: 

Överlämningsansvarig: 

 

Telefon: 

 Klassföreståndare/Handledare: Telefon: 

 Svenska som andra språk: 
Ja    Nej  

Modersmålsundervisning: 
Ja    Nej     

 Behov av tolk för elev 
Ja    Nej 

Behov av tolk för vårdnadshavare 
Ja    Nej 

Antal år i Sverige: Modersmål: 

Sökt följande program till gymnasiet: 
1/:                                           2/:   3/: 
 Kortfattad beskrivning av elevens starka sidor: 

 Kortfattad beskrivning av elevens behov av stöd: 

 Elevens egen åsikt om stödbehov: 

ÖVERLÄMNINGSBLANKETT 
Del1: Allmänt underlag för överlämning till gymnasiet 
Del 2: Underlag för överlämning till IM 
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Stöd och åtgärder/Eleven har fått stöd i följande ämnen: 

Ämne: Stödets huvudsakliga  
innehåll och omfattning: 

Elevens huvudsakliga  
svårigheter: 

Behov av fortsatt 
stöd: 

 
Matematik 
 
 
 

      
 
 
 
 

         
Ja    Nej 

 
Engelska 

             
Ja    Nej 

 
Svenska 

      
 
 
 
 
 
 
 

       
Ja    Nej 

Svenska som 
andra språk 

             
Ja    Nej 

 
Idrott och hälsa: 

             
Ja    Nej 

 
Annat ämne: 

      
 
 

       
Ja    Nej 

 
Annat ämne: 

      
 
 

       
Ja    Nej 

 
Övrigt stöd              Omfattning/innehåll 

 
Särskild undervisningsgrupp                         Ja     Nej 

 
Anpassad studiegång                                    Ja     Nej       

Speciallärare/Specialpedagog/ 
resursperson                                                  Ja     Nej 

 
Kompensatoriska hjälpmedel                         Ja     Nej 

 
Specialutrustning/lokal                                   Ja     Nej 

 
Annat stöd (assistent etc.)                             Ja     Nej 

 
Åtgärdsprogram (ÅP) 

Har eleven haft beslut på särskilt stö? 
 Ja        Nej           

Behöver gymnasiet sätta in åtgärder från start enligt tidigare ÅP?   
 Ja        Nej     

 
Närvaron 

Har eleven haft så pass stor frånvaro att det påverkat studieresultatet? 
 Ja      Nej 
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Betygssättning 

Har speciell hänsyn tagits vid betygssättning utifrån undantagsbestämmelser?  
 Nej      Ja 

Om ja ange: 

Ämne / ämnen  

      

Vilket / vilka mål 

      

 

 

Utredningar och dokumentationer 

Pedagogisk utredning  Ja  Nej                    

Psykologisk utredning   Ja  Nej                 

Logopedutredning      Ja  Nej                    

Läs- och skrivutredning  Ja  Nej   

Medicinska utredningar   Ja  Nej             

 
 

 

 

 

 

Jag/vi tillåter att elevhälsoteamets personal och undervisande lärare på den  
mottagande skolan tar del av ovan angivna utredning/utredningar: 

 Ja      Nej 

 
Jag/vi har tagit del av blankettens innehåll och godkänner att informationen 
lämnas till gymnasiet: 

Datum 
      
 
 
 

Elevens underskrift 
 
 

Datum 
      
 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter 
inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna 
förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokument-
hanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa 
myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens 
dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på 
www.morakommun.se 

http://www.morakommun.se/
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Del 2 

I samtliga ämnen där eleven saknar betyg skall en skriftlig bedömning göras,  
där det framgår vilka kursmoment eleven genomgått (Skollagen 10 kap, 22§) 
 
Bedömningen lämnas till Introduktionsprogrammet vid vårterminens slut.   
Tillsammans med bedömningen bifogas elevens slutbetyg.                                                                                 
      
Exekutiva funktioner 
 

Förmåga att ta instruktion enskilt och i grupp:       

 

 

 

 Koncentration och uthållighet:       

 

 

 

 
Motivation:       

 

 

 

 
Impulskontroll:       

 

 

 

 Planeringsförmåga:       

 

 

 

  

  

IFYLLES SOM UNDERLAG  
FÖR INTAG TILL IM 
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Socialt samspel 
Med vuxna:       

 

 
Med kamrater:       

 

 

 

 

Roll i gruppen:       

 

 

 Samarbetsförmåga:       

 

 

 Hur fungerar det på raster:       

 

 

 Hur fungerar matsituationen:       

 

 

 

 

Är eleven rädd för eller undviker något särskilt:       
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Övrigt 
Hur klarar eleven förflyttningar till och från skolan? Inom skolan?       

 

Vad är elevens egen uppfattning om sina svårigheter?       

 

 
 
Nätverksmöten behövs?   Ja      Nej                     
 
Vilka har deltagit? 
 
 
 

 

 

 

 
Datum 
 

Underskrift av vårdnadshavare 

 

Information om behandling av personuppgifter 
Mora kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens 
verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och 
ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokument-hanteringsplan. Uppgifterna kan komma att 
överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar 
du förvaltningens dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på 
www.morakommun.se 

http://www.morakommun.se/
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