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Österåkers kommun   2017-10-03 
Produktionsförvaltningen, Anders Wedin  

Uppföljning av extraordinära (tidigare KÖV-AST)insatser  
 
Produktionsförvaltningen har fått ett uppdrag att följa upp beställningen av 
extraordinära insatser årligen. Beställningen avslutades 30 juni 2017 (Dnr KUN 
2014/0075-610) 
 
Vid läsårets slut fans 57 elever i särskilda undervisningsgrupper på Söraskolan där 
nu elever som tidigare tillhört KÖV-AST placerats tillsammans med andra elever 
som behöver en särskild undervisningsgrupp. Av dessa 57 elever tillhörde 41 
elever tidigare KÖV. 

Söraskolan läsåret 2016/2017 – gruppernas sammansättning  
 Klass  

1-3E 
Klass  
4-5E 

Klass  
4-6E 

Klass  
7-8E 

Klass  
7-9E 

Klass  
8-9E 

Totalt 

Antal 
elever 

9 10 8 9 10 11 57 

 

Vid starten av läsåret 2017-2018 har antalet elever vid Söraskolan som omfattas 
av extraordinära insatser minskat till 43 elever. Av dessa 43 elever tillhörde 20 
elever tidigare KÖV. 

Söraskolan  per 1 september2017 – gruppernas sammansättning  
 Klass  

1-3E 
Klass  
4-6E 

Klass  
7E 

Klass  
7-8E 

Klass  
9E 

Totalt 

Antal 
elever 

11 11 4 6 11 43 

 
 
 
Totalt har alltså antalet elever i Särskilda undervisningsgrupper minskat med 14 
elever. 
5 elever gick ut åk 9 VT17 
5 elever tillkom i åk 1 HT17 
15 elever ansökte och beviljades placering på HelleBorus med start HT17. 
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Särskilda undervisningsgrupper på Söraskolan under läsåret 
2016/2017  
 
”En elev i behov av särskilt stöd kan få det i en särskild undervisningsgrupp. 
Detta ska ske under förutsättning att den särskilda undervisningsgruppen ger 
bättre förutsättningar att tillgodose elevens stödbehov än vad elevens ordinarie 
undervisningsgrupp gör. Rektor för skolan beslutar om placering av elev i särskild 
undervisningsgrupp.” 
Skolverket 
 
Söraskolan har sedan 2015 haft ambitionen att skolans elever ska kunna tillhöra 
ordinarie klasser och där få det stöd eleven behöver. De elever som ändå placeras i 
särskilda undervisningsgrupper har kvar sin tillhörighet sin ordinarie klass.  
 
 

”Utslussning” från Söraskolans Särskilda Undervisningsgrupper 
 
Övergången till en reguljär klass har skett utifrån en individuellt anpassad plan och 
varje placering har följts upp och utvärderats.  
Tabell nedan visar var vårdnadshavarna sökt och fått skolplacering. 
 
Utflyttade elever  
Helleborus 15 elever 
Österåkers Gymnasium 5 elever 
Sjökarbyskolan 1 elev 
Solskiftesskolan 1 elev 
Grindskolan (Norrtälje) 1 elev 
  
 
 
Idag finns sex särskilda undervisningsgrupper på Söraskolan. Det är den omfattning 
som Söraskolan idag kan organisera undervisning för, utifrån ett lokalmässigt 
perspektiv. Beroende på hur elevgruppernas sammansättning ser ut kan möjligen 
enstaka elever beredas plats i Söraskolans befintliga Särskilda undervisningsgrupper. 
Organisation och bemanningen är byggd utifrån det antal elever som idag finns på 
Söraskolan.  
 
 
Anders Wedin 
Verksamhetschef Utbildning 
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