
Reviderad höstterminen 2022  

1 
 

S
IG

4
0
0
3
, 
v
5
.0

, 
2
0
1
7
-1

2
-0

7
  

Anvisning för övergång mellan åk 6 och åk 7 – inom 

kommunala grundskolor Sigtuna kommun  

 

Tidpunkt för 
genomförande 

Aktivitet placering av elever Ansvar   

vecka 13 -14 Rektorer grundskola får placeringsbeslut.  Verksamhetshandläggare 
Grundskola  

vecka 13 -14 Vårdnadshavare får placeringsbeslut.  Verksamhetshandläggare 
Grundskola  

Tidpunkt för 
genomförande 

Övergångsaktiviteter Ansvar 

November/ 

februari 

Identifierar elever i behov av särskilda 

överlämningar 

Avlämnande skola identifierar elever som är i 

behov av särskilda överlämningar i samband med 

övergång från åk 6 till åk 7.  

För elever som har särskilt stöd i form av lokal 

flexgrupp eller kommunövergripande 

resursenhet; se specifika anvisningar: 

-  Anvisning för övergång, En skola för alla, 

flexgrupp och resursenhet.  

Rektor på avlämnande skola 

ansvarar för identifiera och planera 

för vilka elever som är behov av 

särskilda överlämningar.  

 

Rektor på mottagande skola 

Ansvarar för att det finns en 

rutiner på skolan för särskilda 

överlämningar.  

Februari/mars 

 

Dokumentation  

Blanketter och dokumentation i Unikum. 

Dokumentationen har 3 delar: 

1. Elev 

2. Vårdnadshavare  

3. Beskrivning undervisning (gruppnivå)  

Anpassningar och särskilt stöd dokumenteras i 

Unikum och följer med eleven.  

Nyanlända elever. Avlämnande skola behöver 

säkerställa att relevant dokumentation följer med 

nyanlända elever.  

Exempel på relevant dokumentation 

*Kartläggningsmaterial steg 1 och 2 (obligatoriskt) 

*Prioriterad timplan  

*Bygga svenska  

Rektor på avlämnande skola 

ansvarar för att det finns rutiner 

för dokumentation i syfte att stödja 

övergången.  

 

Rektor på mottagande skola 

ansvarar för att det finns rutin på 

skolan för att hantera 

dokumentation i syfte att stödja 

övergången.   

 

*Nyanlända elever. Material kan 

scannas in i Unikum i stödmodulen för 

att allt dokumentation ska följa eleven 

digitalt.  
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Mars/April 

 

 

 

 

 

Övergångsaktiviteter planeras och genomförs 

Övergångsaktiviteter bokas för elever som ska 

börja åk 7. Skolor som tar emot årskurs 6:or 

ansvarar för planerade aktiviteter i syfte att 

välkomna och stödja blivande årskurs 7:or.  

Exempel på övergångsaktiviteter: 

*Besök på skolan. (Film om skolan) 

*Rundvandring  

*Beskrivning av nya skolan och högstadietiden  

*Presentation av relevant personal på skolan 

 

Bokning av övergångsmöten som en 

övergångsaktivitet 

Exempel på möten som kan behövas bokas:  

*Välkomstmöten  

*Pedagogiska övergångsmöten 

*Besök på avlämnande eller mottagande skola 

 

Nyanlända elever:  

Övergångsaktiviteter för elever som bedöms vara i 

fortsatt behov av stöd inom ramen för att man är 

nyanländ.   

Exempel på övergångsaktiviteter nyanlända elever: 

*Samverkansmöte mellan pedagoger som arbetar med 

mottagande och undervisning för nyanlända elever.  

* Särskilda överlämning utifrån en elevs behov av stöd.  

 

Rektor på mottagande skola 

ansvarar för att det finns en plan 

på skolan gällande övergången, i 

syfte att välkomna och stödja nya 

årskurs 7:or.  

 

Rektor på avlämnande skola 

ansvarar för att ta kontakt med 

mottagande högstadieskola för 

samverka gällande 

övergångsaktiviteter.  

 

 

Mars/April Specialpedagogiska övergångsaktiviteter 
Specialpedagogiska aktiviteter planeras och 
genomförs utifrån identifierade elever i behov av 
särskilda överlämningar.  
 
Exempel på specialpedagogiska aktiviteter: 

*Särskilda överlämningsmöten i samlad elevhälsa 

*Särskilda överlämningsmöten till 

övergångsansvariga/specialpedagogiskt team 

*Individuella besök i skolan 

*Välkomstmöte med vårdnadshavare  
 
För elever i flexverksamhet eller 
kommungemensam resursenhet-  
Se anvisningar för;  

*Anvisning för övergång, En skola för alla, flexgrupp och 

resursenhet.  

Rektor på avlämnande skola 

ansvarar för att ta kontakt med 

mottagande högstadieskola för 

samverka gällande 

övergångsaktiviteter för elever i 

behov av stöd och särskilt stöd. 

 

Rektor på mottagande skola 

ansvarar för att det finns en plan 

på skolan gällande övergången för 

elever i behov av stöd och särskilt 

stöd.  
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Maj/juni Säkerställa övergångsprocesserna 

Avlämnande skola säkerställer att; 

- alla delar dokumentation är gjord i 

Unikum 

- Alla anpassningar, särskilt stöd finns 

dokumenterat i Unikum.  

- Att nyanlända elever framgår i överlämning 

och att kartläggningsmaterial finns i 

Unikum.  

- Att möten/besök har genomförts enligt 

plan.  

- Att särskilda överlämningar har bokats och 

genomförts för elever i behov av stöd.  

- Att en anmälan om; stöd i övergången till 

Centrala utredningsstödet, har gjorts för 

elever i flexverksamhet som en skola är 

särskilt oroad för. (Se anvisning - 

Anvisning för övergång, En skola för alla, 

flexgrupp och resursenhet)  

Rektor på avlämnande skola 

 

Augusti/ 

september 

Uppföljning och utvärdering 

Mottagande skola säkerställer att de har mottagit 

den information som de behöver. När information 

saknas kontaktar mottagande skola aktuell 

avlämnande skola.  

 

Följa upp övergången för elever som har haft 

särskilda övergångar enligt; Anvisning för övergång, 

En skola för alla, flexgrupp och resursenhet. 

 

Rektor på mottagande skola  

 

 

 

 

Rektor på mottagande skola 

med stöd av Centrala 

utredningsstödet på Barn- och 

elevhälsan 

September/ 

november 

Utvärdering och revidering 

Utvärdering av övergångsrutinerna- och revidering 

utifrån förbättringsförslag. 

 

Barn och 

ungdomsförvaltningen  
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