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Förordning
om ändring i specialskoleförordningen (1995:401);

Utkom från trycket
den 6 juli 1999

utfärdad den 17 juni 1999.
Regeringen föreskriver i fråga om specialskoleförordningen (1995:401)1
dels att 8 kap. skall upphöra att gälla,
dels att det i förordningen skall införas ett nytt kapitel, 8 kap., av följande
lydelse.

8 kap. Betyg m.m.
Utvecklingssamtal
1 § Läraren skall fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin skall läraren, eleven
och elevens vårdnadshavare samtala om hur elevens kunskapsutveckling och
sociala utveckling bäst kan stödjas (utvecklingssamtal).
På begäran av en elevs vårdnadshavare skall läraren som ett komplement
till utvecklingssamtalet lämna skriftlig information om elevens skolgång.
Sådan information får dock inte ha karaktären av betyg.
Utvecklingssamtal skall i vissa fall resultera i ett sådant åtgärdsprogram
som avses i 6 kap. 1 §.
Betygssättning
2 § För elever vid Åsbackaskolan och Ekeskolan som undervisas enligt
särskolans kursplaner gäller i fråga om betyg bestämmelserna i 7 kap. 2–
7 §§ särskoleförordningen (1995:206).
För övriga elever i specialskolan gäller bestämmelserna i 3–19 §§.
3 § Betyg skall sättas i specialskolans ämnen. Om undervisningen i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen (ämnesblock) helt eller i huvudsak varit ämnesövergripande, får läraren besluta att ett samman1
Senaste lydelse av
8 kap. 4 § 1996:1074
8 kap. 7 § 1996:1074
8 kap. 8 § 1996:1074
8 kap. 9 § 1996:1074
8 kap. 11 § 1996:1074
8 kap. 12 § 1996:1074
8 kap. 13 § 1996:1074
8 kap. 14 a § 1997:602
8 kap. 16 § 1996:1074.
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fattande betyg skall sättas för ämnesblocket. Om frågan om ett sammanfattande betyg skall sättas är beroende av flera lärares bedömning och lärarna
inte kan enas, skall rektorn besluta i frågan.
Med samhällsorienterande ämnen avses geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Med naturorienterande ämnen avses biologi, fysik och kemi.
4 § Betyg skall sättas
1. i slutet av varje termin i årskurs 9 och i slutet av höstterminen i årskurs
10 i ämnen och ämnesblock som inte har avslutats, och
2. när ett ämne eller ämnesblock har avslutats.
5 § Betyg skall sättas av läraren. Om ett betyg är beroende av två eller flera
lärares bedömning och lärarna inte kan enas, skall betyget sättas av rektorn.
6 § Som betyg skall någon av följande beteckningar användas
Godkänd (G)
Väl godkänd (VG)
Mycket väl godkänd (MVG).
7 § När ett betyg sätts innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats, skall
de kunskaper bedömas som eleven inhämtat i ämnet eller ämnesblocket fram
till och med den aktuella terminen.
Om en elev inte når upp till de mål som lokalt bestämts för ett ämne eller
ämnesblock, skall betyg inte sättas i ämnet eller ämnesblocket.
8 § När betyg sätts efter det att ett ämne eller ämnesblock har avslutats,
skall betyget bestämmas med hjälp av
1. de mål som eleverna enligt kursplanerna skall ha uppnått i specialskolan, och
2. de betygskriterier som har fastställts för ämnena och ämnesblocken.
Betyget Godkänd skall motsvara de mål som eleverna enligt kursplanerna
skall ha uppnått i ämnena i slutet av det tionde skolåret. Statens skolverk
skall fastställa betygskriterier för betyget Väl godkänd som skall precisera
den kvalitativa nivån för detta betyg.
9 § Om en elev inte når upp till de mål i ett ämne som enligt kursplanen
skall ha uppnåtts i slutet av det tionde skolåret, skall betyg inte sättas i ämnet. Betyg skall inte heller sättas i ett ämnesblock om eleven inte når upp till
målen i samtliga ämnen som ingår i ämnesblocket.
I fall som avses i första stycket skall på begäran av eleven eller elevens
vårdnadshavare ett skriftligt omdöme om elevens kunskapsutveckling i ämnet eller ämnesblocket ges. Av omdömet kan också framgå de stödåtgärder
som har vidtagits.
Omdömet skall undertecknas av läraren.
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10 § Ämnesprov i svenska, engelska och matematik skall användas i slutet
av årskurs 10 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för
betygssättning.
Ämnesprov i samma ämnen kan användas i slutet av årskurs 5 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling.
Statens skolverk fastställer ämnesprov och meddelar närmare föreskrifter
om dem.
Betygskatalog m.m.
11 § En elevs betyg skall antecknas i en betygskatalog. Beslut enligt 7 och
9 §§ att inte sätta betyg i ett ämne eller ett ämnesblock skall också antecknas
i betygskatalogen. Av anteckningen skall det framgå om betyget har satts
innan eller efter det att ett ämne eller ämnesblock har avslutats.
Skriftliga omdömen enligt 9 § skall hållas samlade.
Utfärdande av terminsbetyg och slutbetyg
12 § Terminsbetyg skall utfärdas vid slutet av varje termin i årskurs 9 och
vid slutet av höstterminen i årskurs 10. Terminsbetyget skall innehålla det
senast satta betyget i varje ämne. Det skall framgå om ämnet eller ämnesblocket har avslutats. Terminsbetyg skall inte utfärdas om eleven skall få ett
slutbetyg enligt 13 §.
Rektorn eller den som rektorn bestämmer skall underteckna terminsbetyget.
13 § Slutbetyg skall utfärdas när skolplikten upphör. En elev som efter
skolpliktens upphörande har slutfört årskurs 10 har rätt att få ett nytt slutbetyg.
Slutbetyget skall innehålla uppgifter om den högsta årskurs eleven genomgått och om elevens senaste betyg i ämnen och ämnesblock. Betyg satta
enligt 7 § skall inte ingå i slutbetyget. Till slutbetyget skall det i förekommande fall fogas sådana skriftliga omdömen som avses i 9 §.
Rektorn skall underteckna slutbetyget.
14 § Om en elev avgår från en skolenhet utan att slutbetyg utfärdas, skall
intyg om avgången utfärdas.
Intyget skall innehålla uppgifter om
1. den årskurs från vilken eleven avgått,
2. tiden för avgången,
3. de ämnen och ämnesblock i vilka eleven undervisats,
4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen och ämnesblock, och
5. antal timmar undervisning som eleven erbjudits.
Rektorn eller den som rektorn bestämmer skall underteckna intyget.
15 § Intyg om avgång skall sändas till styrelsen för den skolenhet där
eleven skall fortsätta sin utbildning om detta är känt.
Intyget skall också sändas till elevens vårdnadshavare.
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Prövning m.m.
16 § Den som vill ha betyg från specialskolan har rätt att gå igenom prövning. Denna kan avse hela utbildningen i specialskolan eller ett eller flera
ämnen eller ämnesblock som ingår i utbildningen. Detta gäller även den som
tidigare har fått betyg i avslutat ämne eller slutbetyg från specialskolan.
Bestämmelserna i 5, 6, 8 och 11 §§ skall tillämpas i fråga om prövningen.
Betyg över prövningen skall utfärdas av rektorn eller den som rektorn bestämmer.
17 § Den som redan har slutbetyg från specialskolan har efter prövning i
ett eller flera ämnen eller ämnesblock rätt att få ett nytt slutbetyg. Rektorn
utfärdar det nya slutbetyget.
Om prövningen avser hela utbildningen för den som inte redan har slutbetyg från specialskolan, skall rektorn utfärda slutbetyg.
18 § Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om utformningen
av betygskatalog, terminsbetyg, slutbetyg och betyg över prövning.
19 § I 26 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rättelse
av skrivfel eller liknande. Rektorn får besluta om rättelse av betyg.
I sådana fall skall ett nytt terminsbetyg, slutbetyg eller betyg över prövning utfärdas. Om det är möjligt skall det felaktiga betyget förstöras. Rättelsen skall antecknas i betygskatalogen.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 1999.
På regeringens vägnar
INGEGERD WÄRNERSSON
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)
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