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Autismspektrumtillstånd/AST 

 

Elever med autism har rätt att söka utbildning på skolor med specialisering AST 
inom samverkansområdet Östergötland. Ödeshög har i dagsläget inget avtal 
med någon profilerad AST- skola dit eleven kan söka och bli 1:a hands antagen, 
däremot kan eleven söka och antas i 2:a hand beroende på söktryck och betyg. 
Kommunen arbetar aktivt för att på sikt kunna säkra en 1:a hands antagning för 
dessa elever. 

Observera att elever alltid är 1:a hands antagna till kommunala skolor inom 
samverkansområdet Östergötland och här finns också skolor med extra stöd 
och lösningar inom autismspektrum. 

En elev har alltid rätt att söka till kommunala skolor utanför samverkansområ-
det om programutbudet saknas inom samverkansområdet, observera att pro-
grammets inriktning inte är giltigt som tillräcklig anledning. 

En elev är alltid automatiskt 1:a handsantagen till friskolor samt skolor med 
riksintag oavsett var i landet skolan finns. Tänk då extra på hur ni tänkt lösa bo-
endefrågan. 

Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, kan inte läsa enligt särsko-
lans mål. 

 

 
Har du ett barn på högstadiet, i behov av extra stöd inom autism-
spektrumtillstånd?  
Kontakta Jenny Aakula,vår studie- och yrkesvägledare för grundskolan, 
tidigt så vi kan göra en mer långsiktig planering för antagningen till 
gymnasiet för just ditt barn.  

För frågor och ansökan om färdtjänst eller bistånd enligt LSS kontakta 

socialtjänstens biståndshandläggare. De nås genom socialkontorets re-

ception telefon 0144-350 03 eller ifo@odeshog.se 



Övriga funktionsvarianter 

 

Ibland behöver elever med funktionsnedsättningar gå i skolor som är anpassade 
efter deras behov. Det finns exempelvis specialskolor på vissa orter i landet för 
elever med grav hörselnedsättning eller dövhet och för elever med grav språk-
störning. Det finns även specialskolor för elever med svåra synnedsättningar. 

Elever är alltid 1:a hands antagna till kommunala skolor inom samverkansområ-
det Östergötland. 

En elev har alltid rätt att söka till kommunala skolor utanför samverkansområ-
det om programutbudet saknas inom samverkansområdet, programmets inrikt-
ning gäller inte som tillräcklig anledning. 

En elev är alltid automatiskt 1:a handsantagen till friskolor samt skolor med 

Riksintag oavsett var i landet skolan finns. Tänk då extra på hur ni löser boende-

frågan. 

 

 

 

 

Har du ett barn på högstadiet, i behov av extra stöd inom autism-
spektrumtillstånd?  
Kontakta Jenny Aakula,vår studie- och yrkesvägledare för grundskolan, 
tidigt så vi kan göra en mer långsiktig planering för antagningen till 
gymnasiet för just ditt barn. 

För frågor kring resor till och från skolan: Richard Olofsson, rektor gym-
nasieskolan 

För frågor och ansökan om färdtjänst eller bistånd enligt LSS kontakta 

socialtjänstens biståndshandläggare. De nås genom socialkontorets re-

ception telefon 0144-35003 eller ifo@odeshog.se 



Särskola 

 

I de fall eleven bedöms ha en lindrig till svår utvecklingsstörning erbjuder Ödes-
högs kommun särskola. Ibland är eleven integrerad i en vanlig klass i grundsko-
lan, men i gymnasiet finns nio särskilda nationella program inom gymnasie-
särskolan, dessa program går man 4 år. Eleven med särskoletillhörighet har inte 
behörighet att söka enligt de nationella programmen inom ordinarie gymnasie-
skola, oavsett om eleven gått integrerad i klass eller inte. 

I de flesta kommuner finns särskolor för elever med utvecklingsstörning. Till 
gymnasiesärskolan görs inget urval utifrån betyg. 

Eleven är 1:a hands antagen till de 9 särskilda nationella program som finns. In-
för val till gymnasiesärskolan har eleven rätt att besöka olika program på särsko-
lan under så kallade prova-på dagar, för att vara mer säker på vad hen vill gå 
och vad som är möjligt och passar för just hen. 

Färdighetstest görs till de särskoleutbildningar där man bedömt att särskild 

prövning bör göras ur säkerhetssynpunkt. 

 

 

 

 

Skolverkets material för integrerade elever 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2015/

integrerade-elever 

 

Skolverkets broschyr ”Grundsärskolan är till för ditt barn” 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2020/

grundsarskolan-ar-till-for-ditt-barn 

 



Antagning gymnasieskola 

 

Den slutliga antagningen till Gymnasieskolan meddelas på webben den 1 juli. 
Eleven loggar in med den kod eleven använde vid ansökan, och svarar på erbju-
dandet om en gymnasieplats. Svarstiden på antagningsbeskedet pågår fram till 
24 juli 2021. 

Tacka ja till sökt utbildning på gymnasiestudera 
http://www.gymnasiestudera.se/ 

Därefter kan fortfarande platser förändras genom att elever byter skola eller är 

placerad på reservantagningslista. Därav kan inte kommunen besluta om färd-

sätt till skola förrän det är helt klart var eleven har antagits, och vilken skola ele-

ven ska gå på. 

 

Antagning särskola 

Särskoleelever meddelas redan runt 19 maj 2021 var de kommer att börja, men 
ska ändå logga in med sin kod de använde vid ansökan och tacka ja på webben 
där de sökte till sitt program. 

Svarstiden är 1juli - 24juli 2021 

Tacka ja till sökt utbildning på gymnasiestudera 
http://www.gymnasiestudera.se/ 

 

 
För frågor om transport till gymnasiesärskola: Richard Olofsson, rektor 
gymnasieskolan 

För frågor och ansökan om färdtjänst eller bistånd enligt LSS kontakta 

socialtjänstens biståndshandläggare. De nås genom socialkontorets re-

ception telefon 0144-35003 eller ifo@odeshog.se 



Får man gå introduktionsprogram efter grundsärskola? 

Ja, hemkommunen ansvarar för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesin-
troduktion och individuellt alternativ om de vill det. Men hemkommunen behö-
ver inte erbjuda yrkesintroduktion och individuellt alternativ om det med hän-
syn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det. 

Hemkommunen får också erbjuda språkintroduktion till elever som tillhör gym-
nasiesärskolans målgrupp. 

Läs mer på skolverkets sida för antagning till gymnasieskolan. 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/antagning-till-
gymnasieskolan 
 

Allmänna regler om inackorderingstillägg 

För frågor om inackorderingsbidrag och reseersättning från Ödeshögs kommun, 
för elever som studerar på gymnasiet: Resor och inneboende  
https://www.odeshog.se/utbildningbarnomsorg/gymnasieutbildning/
resorochinneboende.4.44e2f2011653c506cd06547.html 

För inackorderingsbidrag för fristående skolor samt folkhögskolor där du måste 
bo på orten kontaktar du CSN. Inackorderingstillägg CSN 
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/tillagg-till-studiestodet/for-
gymnasiestudier/inackorderingstillagg.html 

 

Har du ett barn på högstadiet, i behov av extra stöd inom autism-
spektrumtillstånd? Kontakta Jenny Aakula,vår studie- och yrkesvägle-
dare för grundskolan, tidigt så vi kan göra en mer långsiktig planering 
för antagningen till gymnasiet för just ditt barn. 

För frågor kring resor till och från skolan: Richard Olofsson, rektor gym-
nasieskolan 

För frågor och ansökan om färdtjänst eller bistånd enligt LSS kontakta 

socialtjänstens biståndshandläggare. De nås genom socialkontorets re-

ception telefon 0144-35003 eller ifo@odeshog.se 



Överlämning 

Om du har ett barn med särskilda behov är det extra viktigt att en överlämning 
till den nya skolan görs i samband med skolstart. I överlämningen sammanstäl-
ler man de framgångsfaktorer som finns och vilka hjälpmedel eleven använt sig 
av på grundskolan. 

Ett intyg som fastställer funktionsvariation, samt åtgärdsprogram och eventu-
ella logopedutredningar bifogas till överlämningen. Överlämningen samman-
ställs i lärarlagen och skrivs av med berörd mentor i åk 9 och förmedlas till den 
nya skolan genom SYV. Du som förälder får läsa igenom och skriva under över-
lämningen innan den överlämnas till den nya skolan. 

För att få söka särskilt stöd som AST (autismspektrumtillstånd) anpassat pro-
gram, måste ett intyg inkomma till SYV senast vid gymnasievalet 18 januari-15 
februari eller under omvalet 15april- 3maj. Om tillhörighet/diagnos konstaterat 
sent, kan det påverka möjligheterna för eleven att kunna söka visst särskilt stöd 
i vissa skolor. 

Överlämningen sammanställs under vårterminens senare del, men överlämnas 
vid terminsstart till gymnasieskolan. Undantag görs på individnivå där stora be-
hov finns och tidig överlämning är nödvändig, enligt överenskommelse med dig 
som vårdnadshavare, 

 

 

 

 

 

 

För frågor om gymnasievalet: Jenny Aakula, studie- och yrkesvägledare 
för grundskolan 

Vid frågor om överlämning: Rickard Olofsson, rektor 6-9. 






