KINDA KOMMUNS
GRUNDSÄRSKOLA

Grundsärskolan

Gymnasie-

Grundsärskolan är anpassad för elever som inte når grundskosärskolan
lans mål på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada.
Gymnasiesärskolan ger
Grundsärskolan har årskurserna 1 - 9 och följer en egen läroplan.
eleverna en god grund
Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan och är
för att studera vidare,
avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar
söka arbete och kunna
av utbildningen i grundsärskolans ämnen.
delta aktivt i samhällsEleven kan gå i en:
livet. Dessutom ger
 grundsärskoleklass med elever som har liknande behov
det möjlighet till per eller en grundskoleklass och läsa grundsärskolans kursplan
sonlig utveckling.

I Kinda kommun finns grundsärskola på:




Bäckskolan i Kisa, årskurs 1 - 6
Värgårdsskolan i Kisa, årskurs 4 - 9
Värgårdsskolan i Kisa, åk 1-9 träningsskola

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra
till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund

för ett aktivt deltagande i samhället.

Gymnasiesärskola finns
i Linköping på Berzeliusskolan och på
Anders Ljungstedts
gymnasium.

Ämnen i grundsärskolan
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Modersmål
Musik

Mottagande i grundsärskolan
Det är vårdnadshavaren som ansöker om särskola
och kommunen som beslutar om eleven har rätt
till särskola.
Det görs genom fyra fristående bedömningar:
 pedagogisk bedömning av hur eleven kan nå
skolans kunskapskrav
 medicinsk bedömning av medicinska hinder för
inlärning
 social bedömning av sociala hinder för inlärning
 psykologisk bedömning av elevens utvecklingsnivå

Naturorienterande ämnen

I beslutet framgår också om eleven ska följa grund-

Samhällsorienterande ämnen

särskolans eller träningsskolans kursplaner.

Slöjd

har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej.

Svenska

Då får eleven gå i den vanliga grundskolan, och sko-

Svenska som andraspråk

lan anpassar undervisningen efter elevens behov.

Teknik
___________________

I träningsskolan läser
eleven ämnesområden
istället för ämnen:
Estetisk verksamhet
Kommunikation
Motorik
Vardagsaktiviteter
Verklighetsuppfattning

Även om kommunen ger eleven rätt att gå i särskola,

Kontakta oss
Rektor för
grundsärskolan:

En likvärdig utbildning
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs för-

Christina Staf
christina.staf@kinda.se

utsättningar och behov. Den ska främja elevernas

0494 190 42

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. ”

Besök oss på vår
hemsida
www.kinda.se

Hämtat ur grundsärskolans läroplan
Du kan läsa om grundsärskolans läroplan och ämnen på
skolverket.se.

Kinda kommun
Bildningsförvaltningen
Box 1 , 590 40 Kisa
0494-190 00
kinda@bn.se

