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Pedagogiskt utlåtande 

1 (3) 

Pedagogiskt utlåtande för ansökan till Rh-anpassad utbildning 

1. Personuppgifter
Namn Personnummer 

2. Beskrivning av grundskoletiden
Ange om eleven gått i vanlig klass, särskild undervisningsgrupp eller haft enskild undervisning 

Faktorer som påverkar inlärningen som exempelvis minnesstörningar, koncentrations-, läs-, skriv-, och 
kommunikationssvårigheter 

Ange vilka extra insatser eleven haft som exempelvis stödundervisning, särskilt schema, förändrat kursinnehåll 

Hjälpmedel och särskilda läromedel i skolarbetet 

Om eleven haft assistent, ange i vilken omfattning och med vilka uppgifter 

Pedagogiskt utlåtande skickas till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Box 1100 
871 29 Härnösand 
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3. Skäl för Rh-anpassad utbildning
Beskriv vilka behov av pedagogisk anpassning eleven har utifrån sin funktionsnedsättning 

Beskriv varför det ur pedagogiskt synpunkt är viktigt för eleven att gå en Rh-anpassad utbildning 

4. Obligatorisk handling
Åtgärdsprogram (när sådant finns upprättat)  Medföljer pedagogiskt utlåtande 

5. Utlåtande utfärdat av
Ort Datum 

Underskrift 

……………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Yrkeskategori 

Adress Postnummer 

Postort Telefonnummer 

6. Ansvarig rektor
Ort Datum 

Underskrift 

……………………………………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande 
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7. Utlåtande läst av
Sökandens underskrift 

……………………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift (för omyndig sökande) 

……………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

8. Ansökningstid
Pedagogiskt utlåtande med bilaga (åtgärdsprogram när sådant finns upprättat) ska vara 
Specialpedagogiska skolmyndigheten tillhanda senast den 15 januari 

9. Kontaktpersoner
Kristina Vilhelmsson 010-473 51 66 kristina.vilhelmsson@spsm.se 
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