Dokumenttyp
Plan

Fastställd av
Utbildningschef

Dokumentansvarig
Utvecklingsledare
Dokumentinformation
Ansökan om tilläggsbelopp enligt Skolförordningen2011:185 kap14

Beslutsdatum
2014-04-07

Reviderat
2015-04-07

Förvaring
Castor

Dnr
Uk.2014.15

Handlingsplan för ansökan om
tilläggsbelopp fristående verksamheter
Datum

2015-04-07

Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp för barn och
elev med omfattande behov av särskilt stöd.
Förskolor, förskoleklass, grundskolor, fritidshem och gymnasium
Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader och avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet/undervisning/ pedagogiskt material
och utrustning, lärverktyg, elevhälsa, mervärdesskatt, administration, lokalkostnader och måltider.
Det innebär att kostnader för t.ex. stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i särskild grupp
som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen inte berättigar till tilläggsbelopp.
Tilläggsbelopp kan sökas för ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler,
kompensatoriska hjälpmedel eller andra extraordinära stödåtgärder av omfattande karaktär och som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.
Åtgärderna ska vara omfattande och kostnadskrävande.
Tilläggsbeloppet ska sökas för enskilt barn eller elev.
Ett barns eller elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande. Det är alltid barnets
eller elevens behov som det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte
diagnosen, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Det är önskvärt
med åtgärder som främjar inkluderande.
Beskrivning av barn och elever som kan vara berättigade till ett tilläggsbelopp


Barn/elever med fysiska funktionsnedsättningar



Barn/elever med psykiatrisk, neuropsykiatrisk samt social problematik där
funktionsnedsättningen kan medföra fara för eleven och omgivningen



Barn/elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver hel- eller deltidsstöd och där det föreligger fara för liv och hälsa om inte insats görs



Barn/elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller
sociala faktorer



Modersmålsundervisning
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Ansökningsförfarande
Ansökan behandlas när fullständigt underlag inkommit. Vid ofullständig ansökan
kommer kompletteringar att begäras.
Ansökan för kommande hösttermin ska vara inkommen senast den 15 april och
för kommande vårtermin den 15 oktober. Ansökan kan även göras löpande under
året beroende på att nya behov kan uppkomma.
Ansökningshandlingar:


Blankett för ”Ansökan om tilläggsbelopp för barn/elev med omfattande
behov av särskilt stöd - extraordinära insatser”



Aktuella åtgärdsprogram



För ansökan gällande förskoleklass kan hänvisning göras till underlag från
förskolan men med ett nytt upprättat åtgärdsprogram



Vid första ansökan bifogas relevanta utredningar

Uppföljning av insatsen görs i respektive Barn- och Elevhälsa. Ansökan görs
varje termin i april respektive oktober.
Ansökningarna skickas till Anette Persson Utbildningskontoret
Peter Rasmussen, utbildningschef beslutar om tilläggsbelopp.
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