Svensk författningssamling
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Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

Utkom från trycket
den 11 november 2008

utfärdad den 30 oktober 2008.
Regeringen föreskriver att 8 kap. 10, 11 och 13 §§ specialskoleförordningen (1995:401) ska ha följande lydelse.

8 kap.
10 §1 Ämnesprov ska användas i följande ämnen och årskurser för att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i ämnet och, i årskurs 10,
även som stöd för betygssättning:
1. svenska och matematik i slutet av årskurs 4, 6 och 10,
2. engelska i slutet av årskurs 6 och 10, och
3. biologi, fysik eller kemi i slutet av årskurs 10.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov. Föreskrifter om ämnesprov som avses i första stycket 3 ska utformas så att varje
elev deltar i prov i endast ett ämne.
11 §2 En elevs betyg ska antecknas i en betygskatalog. Beslut enligt 7 och
9 §§ att inte sätta betyg i ett ämne eller ett ämnesblock ska också antecknas i
betygskatalogen. Av anteckningen ska det framgå om betyget har satts innan
eller efter det att ett ämne eller ett ämnesblock har avslutats.
Skriftliga bedömningar enligt 9 § ska hållas samlade.
13 §3 Slutbetyg ska utfärdas när skolplikten upphör. En elev som därefter
har slutfört årskurs 10 har rätt att få ett nytt slutbetyg.
Slutbetyget ska innehålla uppgifter om den högsta årskurs eleven genomgått och om elevens senaste betyg i ämnen och ämnesblock. Betyg satta enligt 7 § ska inte ingå i slutbetyget. Till slutbetyget ska det i förekommande
fall fogas sådana skriftliga bedömningar som avses i 9 §.
Rektorn ska underteckna slutbetyget.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Den nya lydelsen av 8 kap. 10 § ska i fråga om ämnesprov i årskurs 6
tillämpas första gången läsåret 2008/09 och i fråga om ämnesprov i årskurs 4
och 10 läsåret 2009/10.
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Senaste lydelse 2002:238.
Senaste lydelse 1999:686.
Senaste lydelse 1999:686.
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3. Äldre bestämmelser om ämnesprov i svenska, engelska och matematik
i årskurs 10 ska fortsätta att tillämpas under läsåret 2008/09.
På regeringens vägnar
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