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Vilka är vi? 







Målgrupper? 

• Har idrottsverksamhet för personer med: 
– Rörelsenedsättning 
– Synnedsättning 
– Intellektuell funktionsnedsättning.  
– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 



Vilka idrottsmöjligheter? 

• Över 500 föreningar över hela landet, både 
enskild och integrerad verksamhet. 

• 15 egna idrotter i Parasport Sverige, 
parasporter finns även i andra förbund. T ex 
rullstolsbasket, ridsport och bowling. 

• Välkomnar aktiva och ledare i olika åldrar och 
med olika förutsättningar. 



Vilka idrotter? 

– Alpin skidåkning  - Innebandy   
– Boccia  
–  Judo     - Sportskytte  
- Kälkhockey    - Längdskidor/skidskytte 
– Elhockey    - Mattcurling  
– Fotboll     - Rullstolsdans 
– Friidrott    - Rullstolsrugby 
– Goalball    - Showdown  



Verksamhet 

• Från breddverksamhet till yttersta elit. 
• Idrotter och utbud varierar mellan orter. 
• Exempel på aktiviteter: 

– Start Your impossible camp, KöpingSpelen. Prova på, 
SO, Utvecklingsdistrikt 

– Seriespel. MälarSerien friidrott 
–  SvealandsSerien (fotboll). Skoltävlingar. 
– Västmanland stora i rullstolsrugby, fotboll (6 

föreningar), innebandy, friidrott racerunning, ridsport 
och bowling.  

 
 



Varför idrotta? 

• Roligt 
• Träffa nya vänner 
• Utmana dig själv 
• Må bättre 
• Vilja att tävla 
 

...ingen anledning är bättre eller sämre! 



Utmaningar 

• Inkludering av idrotter. Få  med DF föreningar. 
• Samarbete Västmanlands IF 
• Regionsamverkan 

Södermanland/Västmanland. 
• Kompetenscentrum (?). Centralt distrikt region 
• RF:s hur man ska jobba vidare. Alla pratar 

inkludering/paraidrott. 
• Tillgänglighet. Ifrån köksbordet till hallen.  

 



Vill du veta mer? 
 

www.parasport.se/borjaidrotta 
 

http://www.parasport.se/borjaidrotta
http://www.parasport.se/borjaidrotta






Obligatorisk förskoleklass 

2019-09-20 
 



Obligatorisk förskoleklass 

• Ny lagstiftning Skollagen 7 kap 
• Gäller från 2018-01-01 
• Tillämpas från höstterminen 2018 

 
 

 
 

 



Obligatorisk förskoleklass – hur tänkte 
beslutsfattarna? 

• Proposition och förarbeten 
• Bakgrund till lag om obligatorisk förskoleklass 
• Viljeinriktning och syfte med obligatorisk 

förskoleklass 



Obligatorisk förskoleklass - Proposition 

• Skolplikten ska inträda vid sex års ålder genom att 
förskoleklassen blir obligatorisk. 

• Skolplikten ska som huvudregel börja fullgöras i 
förskoleklassen och fullgörs därefter i grundskolan 
eller i motsvarande obligatorisk skolform. Även 
förskoleklassen blir alltså en obligatorisk skolform. 

• Enligt regeringen har förskoleklassen en mycket viktig 
roll att fylla i utbildningssystemet. 

• Enligt skollagen ska förskoleklassen stimulera 
elevernas utveckling och lärande och förbereda dem 
för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. 
 



Obligatorisk förskoleklass - Proposition 

• I propositionen till den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 
trygghet framgår att undervisnings begreppet i den nya skollagen är 
definierat så att förskolans, förskoleklassens och skolans kultur och 
arbetssätt kan bilda en pedagogisk helhet. Varje elev i 
förskoleklassen ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar, och verksamheten ska anpassas till varje elevs 
behov. Det framgår även att lek och skapande ingår som väsentliga 
delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska 
tas till vara. 

• Regeringen anser att förskoleklassens särskilda karaktär är 
värdefull. En lärmiljö där sexåringarna erbjuds en åldersanpassad 
och rik variation av uttrycksformer och arbetssätt gynnas 
övergången från förskola till skola. 

• En obligatorisk förskoleklass ger större möjlighet att arbeta 
medvetet och långsiktigt med barnens kunskapsutveckling. 

 



Undantag från huvudregeln 

• Uppskjuten skolplikt 
• Börja grundskolan tidigare 
• Börja grundsärskolan tidigare 



Undantag från huvudregeln 
• Barnet ska få börja fullgöra skolplikten i grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det 
år då barnet fyller sex år, om barnet då har gått ut förskoleklassen 
eller barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja direkt i 
någon av dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen 
och barnet bedöms ha förutsättningar för det.  

• Beslut i frågan att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i 
grundskolan fattas av rektor. 

• När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets 
hemkommun. Enligt delegationsordning för Västerås stad fattas 
beslut av samordnare för grundsärskolan. 

• Uppskjuten skolplikt begärs av vårdnadshavare och beslut fattas av 
rektor. 

• Ett barn som beviljas uppskjuten skolplikt ska erbjudas förskola. 



Blanketter 

• Ansökan om uppskjuten skolplikt.  Beslut 
fattas, enligt delegationsordningen, av rektor. 

• Ansökan om att fullgöra skolplikt i 
grundsärskolan det år barnet fyller sex år. 
Beslut fattas, enligt delegationsordning, av 
samordnare för grundsärskolan. 

• Ansökan om att fullgöra skolplikt i 
grundskolan det år barnet fyller sex år. 

    Beslut fattas av rektor för grundskola.  
 
 



 
Vad gäller för de barn som man tror senare kommer att 

gå i grundsärskolan? (Skolverket) 
 

 
 
• Barn som har en utvecklingsstörning kan gå i grundsärskolan. Innan ett barn kan 

börja i grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där barnet bor) 
göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till 
grundsärskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning. I grundsärskolan finns ingen förskoleklass. Många 
barn som ska gå i grundsärskolan kan först gå i en förskoleklass som hör till en 
grundskola, sameskola eller specialskola. 
 

• Hemkommunen kan göra bedömningen att en sexåring som tillhör 
grundsärskolans målgrupp har särskilda skäl för att få skolplikten uppskjuten ett år. 
Då krävs att hemkommunen först tar beslut om uppskjuten skolplikt, därefter kan 
vårdnadshavaren välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå 
direkt till årskurs 1 i grundsärskolan vid 7 års ålder. I dessa fall fattar 
hemkommunen beslut efter begäran av vårdnadshavaren. Barnet kan även få 
tidigare skolstart, det vill säga hoppa över förskoleklass och börja årskurs 1 i 
grundsärskolan vid 6 års ålder. 
 

• Källor: 7 kapitlet 10 § och 7 kapitlet 4 och 11 a - b §§ skollagen. 
 
 



 Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolplikten inträder höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sex år. 7 kap 
10§ 

Skolplikten ska börja fullgöras i 
förskoleklassen. 7kap§4 

Barnet börjar förskoleklass som sexåring. 

Därefter ska skolplikten 
fullgöras i grundskolan 
eller i den skolform där 
barnet tas emot enligt 5, 6 
eller 7 §.  

För mottagande i grundsärskola 
behövs alltid fyra bedömningar – 

pedagogisk, psykologisk, social och 
medicinsk. 



 

Alternativ/Uppskjuten skolplikt                       Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen                Alternativ/tidigare skolstart                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolplikten inträder höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sex år. 7 kap 
10§ 

Skolplikten ska börja fullgöras i 
förskoleklassen. 7kap§4 

Barnet börjar förskoleklass som sexåring. 

Om det finns särskilda skäl får 
barnet börja fullgöra sin skolplikt 
först höstterminen det kalenderår 
då barnet fyller sju år. Frågan om 
uppskjuten skolplikt 
prövas/beslutas, enligt 
delegationsordning, av rektor efter 
begäran från barnets 
vårdnadshavare.  

7 kap § 10 

Barnet går kvar i förskolan som 
sexåring. 

Ett barn får börja fullgöra 
skolplikten i grundsärskolan 
det kalenderår barnet fyller 
sex år om barnets 
vårdnadshavare begär det 
och utan att först ha gått ut 
förskoleklassen och barnet 
bedöms ha förutsättningar 
för det.  

Beslut fattas, enligt 
delegationsordning, av 
samordnare i 
grundsärskolan.  

7kap§11a 

Barnet börjar årskurs 1 i 
grundsärskolan som 
sexåring. 

Därefter ska skolplikten 
fullgöras i grundskolan 
eller i den skolform där 
barnet tas emot enligt 5, 6 
eller 7 §.  

Grundskolan 

Ett barn som beviljats 
uppskjuten skolplikt och som 
ska tas emot i grundsärskolan 
får börja fullgöra skolplikten i 
grundsärskolan, utan att först 
ha gått förskoleklassen, om 
barnets vårdnadshavare begär 
det hos hemkommunen.  

Beslut om mottagande fattas, 
enligt delegationsordning, av 
samordnare för grundsärskola. 

7kap § 11b 

Ett barn får tas 
emot i 

förskoleklassen 
redan 

höstterminen 
det kalenderår 

barnet fyller 
fem år 

7 kap 11§ 

Ett barn får börja fullgöra 
skolplikten i grundskolan 

det kalenderår barnet 
fyller sex år om  

1.barnet då har gått ut 
förskoleklassen eller 

 2. barnets vårdnadshavare 
begär det och barnet 

bedöms ha förutsättningar 
för det. 

Beslut fattas av rektor  

7 kap § 11a 

För mottagande i 
grundsärskola 

behövs alltid fyra 
bedömningar – 

pedagogisk, 
psykologisk, social 

och medicinsk. 



Exempel 1 

• Barnet, sex år, har rätt att bli mottagen i 
grundsärskolan. Fyra underlag finns och 
ansökan från vårdnadshavare. Beslut om 
mottagande fattas av samordnare för 
grundsärskolan. 



Exempel 1 
  Tre alternativ … 
• Vårdnadshavare begär uppskjuten skolplikt, blankett finns.  Beslut fattas, 

enligt delegationsordning, av rektor i grundsärskolan. Barnet går kvar i 
förskolan.  

 ”Det innebär att vissa barn kan få uppskjuten skolplikt exempelvis 
 om de  har en utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning eller en 
 sjukdom”  
 
• Vårdnadshavare väljer förskoleklass (inom grundskola).  
 
• Vårdnadshavare begär att få börja grundsärskolans årskurs 1 som sexåring. 

Beslut fattas, enligt delegationsordning, av samordnare. Blankett finns.  
 ”Regeringen föreslår vidare att ett barn ska få börja fullgöra 
 skolplikten i grundsärskolan det år då barnet fyller sex år om 
 vårdnadshavare begär det och barnet bedöms ha förutsättningar för 
 det”  Prop 2017:18 

 



Exempel 2 

• Barnet, sex år, har inte rätt att bli mottagen i 
grundsärskola. Underlag för beslut saknas. 



Exempel 2 

  Två alternativ… 
• Vårdnadshavare begär uppskjuten skolplikt, 

blankett finns.  Beslut fattas, enligt 
delegationsordning, av rektor i grundskola. 
Barnet går kvar i förskolan. 

 
• Vårdnadshavare väljer förskoleklass (inom 

grundskola).    
 



helen.oveback@vasteras.se 

Helen Ovebäck 
Centrala elevhälsan stödteam 

Samordnare för grund- och 
gymnasiesärskola 



monica.carlsson@vasteras.se 

Monica Carlsson 
Centrala elevhälsan stödteam 

Enhetschef 
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