
Bilaga Stenungsund Mottagning gymnasiesärskola Nösnäsgymnasiet 

När Vad Vilka 

HT (innan aktuellt läsår) GYS deltar på Fjärde dagen 
(mässa i Göteborg samt Öppet 
Hus på Nösnäs 

Samordnare och elever från GYS  

HT (innan aktuellt läsår) Kontakt med närliggande 
grundsärskolor för att hämta 
information om aktuella elever. 

SYV från GYS 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Informera och kartläggning om 
elevens önskemål och behov. 
Erbjuda skuggning (på GYS och 
därefter program) 

Elev, vårdnadshavare & samordnare 
från GYS. Eventuellt personal från 
grundskolan. 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Information om intresse till 
mottagande program på 
gymnasiet 

Samordnare från GYS lämnar 
information till rektor för GYS och 
rektor på mottagande program. 

HT-VT (tidigt) Planering – ny elev, studieplan, 
möjlig skolgång. 

Samordnare från GYS, SYV & lärare 
från aktuellt program. Samordnare 
informerar rektorer. 

VT Ansökan till GYS på Nösnäsgymnasiet ska vara gjord senast när gymnasieantagningen stänger för 
SYV i mars. För att säkerställa att platser finns på mottagande program. 

VT efter beslut om mottagande (mitten av april): 

VT innan skolstart (mitten 
av april) 

Brev med mottagningsbesked 
och välkomnande till elev. 

Samordnare för GYS skickar ett 
antagningsbrev med svarskrav 

VT (april-juni) Pedagogisk överlämning från 
grundskolan och planering av 
kommande 
elevbesök/skuggningar.  

Specialpedagog, samordnare GYS, 
ämneslärare och rektor från GYS 
samt yrkeslärare från aktuellt 
program.  

HT innan skolstart Information & uppdatering om 
ny elever GYS som samläser i 
nationellt program 

Samordnare GYS skickar information 
alla undervisande lärare. 

HT innan skolstart 
(augusti) 

EHT – information om nya och 
gamla elever i GYS. 

Samordnare från GYS, EHT (EHT 
kallar) 

HT innan skolstart 
(augusti) 

Uppstartsmöte – vid behov Elev samt samordnare från GYS 
träffar yrkeslärare/mentor från 
aktuellt program. 

HT (v 43) Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

VT  Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

 


