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Allmänt om särskolan
Särskolan är en skolform för elever som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna
nå upp till kunskapskraven i grundskolan eller gymnasieskolan. Elever med autism eller
autismliknande tillstånd som inte också har en utvecklingsstörning har enligt den nya
skollagen (2010:800) inte längre rätt till att gå i särskola.
Särskolan har egen läroplan och egna kursplaner. Några elever följer särskolans kursplan i sin
hemskola som så kallade integrerade elever. Alla elever har Individuella utvecklingsplaner
(IUP).
I grundsärskolan läser eleverna ämnen, precis som i grundskolan, eller ämnesområden vid
inriktning träningsskola. En kombination av ämnen och ämnesområden är möjlig.
Gymnasiesärskolan är indelad i ett antal nationella program och ett individuellt program
Från och med läsåret 2013/2014 försvann indelningen av individuella programmet i
verksamhetsträning och yrkesträning.
Särskild utbildning för vuxna (särvux) bedrivs i form av kurser.

Särskolan i Ljungby
Särskolans ledning ingår i övrig ledningsorganisation och rektorerna på respektive skola har
verksamhetsansvar. Förvaltningens särskoleexpert har visst samordningsansvar för särskolan i
kommunen och ansvar för beslut om mottagande av elever till särskola.
Till särskolan i Ljungby kommer elever från hela kommunen. Ljungby kommun säljer
dessutom särskoleplatser främst till Markaryds och Älmhults kommuner.
Samtliga särskoleelever går i skolor där det finns andra elever i samma ålder.

Grundsärskolan i den nybyggda Kungshögsskolan
Sedan höstterminen 2011 finns grundsärskolan samlad på Kungshögsskolan (F-9) och alla
särskoleelever går nu på en skola där det finns andra elever i samma ålder. Det finns
särskolegrupper lokaliserade i tre delar av Kungshögsskolan. Alla lokaler är nya och
anpassade för att kunna ta emot alla elever. Många elever läser ämnen precis som i
grundskolan medan andra läser ämnesområden. Några elever läser en kombination av ämnen
och ämnesområden.Träningsskolan är en inriktning av grundsärskolan. Flera elever i
grundsärskolan har utöver sin utvecklingsstörning också en kombination av andra
funktionsnedsättningar som till exempel rörelse-, hörsel-, syn- och/eller
kommunikationsnedsättning. Skolan arbetar för att kompensera för dessa funktionsnedsättningar på olika sätt. Olika anpassningar av skolmiljön görs för att minimera svårigheter
och stor vikt läggs vid exempelvis motorisk träning och teckenkommunikation.

Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna (särvux) på
Sunnerbogymnasiet
Gymnasiesärskolan och Särvux ingår i gymnasieskolans ledningsorganisation på
Sunnerbogymnasiet. All verksamhet har nya lokaler som är anpassade för att ta emot alla
elever. På Sunnerbogymnasiet finns gymnasiesärskolans individuella program och sedan
läsåret 15/16 är det också möjligt att gå ett nationellt program inom gymnasiesärskolan på
Sunnerbogymnasiet. De flesta av eleverna som gått i vår grundsärskola går vidare till vår

gymnasiesärskola på Sunnerbogymnasiet. Elever som kan gå ett nationellt program inom
gymnasiesärskolan har också möjlighet att gå en utbildning på gymnasiesärskolor på andra
orter. Läsåret 2013/2014 fick gymnasiesärskolan och särvux nya styrdokument. En förändring
är att individuella programmets indelning i yrkesträning och verksamhetsträning försvann. Du
kan läsa mer om nya gymnasiesärskolan på skolverkets hemsida. www.skolverket.se

Hur går det till att börja i särskolan?
Barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna nå upp till
grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav har rätt att gå i särskola. Grundsärskolan är
numera nioårig precis som grundskolan.
För att bestämma om ett barn har rätt till särskola ansvarar barnets förskolechef/rektor, i
samverkan med vårdnadshavarna, för att det görs en utredning. Det ska göras en pedagogisk,
psykologisk, medicinsk och social bedömning som ger en samlad bild. Förvaltningens
särskoleexpert fattar sedan beslut om skolgång i särskolan. Vårdnadshavarna väljer skolform
för sitt barn och måste ge sitt medgivande till skolgång i särskolan. Man kan välja mellan
grundskola och grundsärskola.

Skolarbetet i särskolan
Utbildningen syftar till att ge en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges
i grundskolan, anpassad efter varje elevs förutsättningar. Samtliga elever i särskolan på
Kungshögsskolan och Sunnerbogymnasiet får under sin utbildningstid låna en egen surfplatta
(iPad).

Fritidshem
Elever som går i särskolan har rätt till fritidshem på samma villkor som alla andra elever.
Eleverna erbjuds plats på den skola de går eller i andra individuella lösningar. För elever som
är över 12 år kan fritidshem beviljas enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade.

Avsluta särskolan
Om en elev i särskolan bedöms kunna nå grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav,
ska eleven övergå till grundskolan eller gymnasieskolan.

Betyg
Betyg kan sättas i grundsärskolan för de elever som läser ämnen om eleven eller elevens
vårdnadshavare begär det. I träningsskolan sätts inga betyg. Alla elever i särskolan får intyg
efter avslutad skolgång.

Fortsatt utbildning
Intyg om avslutad skolgång i grundsärskola ger rätt till utbildning inom gymnasiesärskolan.
För grundsärskolans elever finns det möjlighet att också söka till de nationella program inom
gymnasiesärskolan som finns på andra orter. I Ljungby finns möjligheter att gå individuellt
program inom gymnasiesärskolan och sedan läsåret 15/16 finns även programmet för
administration, handel och varuhantering.
Gemensamt för all utbildning i skolan är att den ska främja alla elevers utveckling och
lärande och en livslång lust att lära. (Ur Läroplan för grundsärskolan 2011).

Fler frågor, kontakta:
Expert särskola
Britt-Marie Olsson
Telefon: 0372/78 41 05, 0733-75 41 05 Fax 0372-78 41 09.
E -post: britt-marie.olsson@skola.ljungby.se
Organisation
Kungshögsskolan, grundsärskola
Rektor: Gunilla Karlsson
0372-78 4 201 eller 0733-75 42 01
E-post: gunilla.m.karlsson@skola.ljungby.se
Rektor: Petra Skogsborn
0372- 78 42 03 eller 75 42 03
E-post: petra.skogsborn@skola.ljungby.se
Sunnerbogymnasiet, gymnasiesärskola
Rektor: Jimmie Nilsson
0372-78 40 05
E-post: jimmie.nilsson@skola.ljungby.se
Särskild utbildning för vuxna, särvux träningsnivå, grundsärnivå
Rektor: Jacob Wide
0372- 78 40 03
E-post: jacob.wide@skola.ljungby.se
Integrerade elever
Rektor: Respektive rektor på den lokala skolan
Elever med skolgång i annan kommun grundsärskola, gymnasiesärskola
Kontaktperson och uppföljningsansvarig: Britt-Marie Olsson
0372-78 41 05 eller 0733- 75 41 05
E-post: britt-marie.olsson@skola.ljungby.se

