
Vi vill veta vad du tycker… 
 
Har du synpunkter på Grundsärskolan i Uddevalla kommun? 

 

Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. 

Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. 

 

Använd kommunens förtryckta blankett ”Säg vad du tycker”. Den finns 

tillgänglig i alla våra verksamheter. Du hittar den också på kommunens 

hemsida www.uddevalla.se/sagvaddutycker  

 

Ansvarig för medborgarsynpunkter är Peter Madsen, verksamhetschef 

för grundskolan och grundsärskolan.  

 

Vill du kontakta oss kan du ringa 0522-69 6612 eller skicka e-post till 

grundskolan@uddevalla.se  

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress: 

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

 

www.uddevalla.se 

  

 

Grundsärskolan i 
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Servicedeklaration antagen av  
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Vår service – din rättighet 
 

Uddevalla kommun har en vision: ” Liv, lust och läge blir livskvalitet i 

Hjärtat av Bohuslän!” 

 

Ett av kommunens viktiga uppdrag är att erbjuda utbildning i 

grundsärskola. För att du som elev – och vårdnadshavare - ska veta vad 

du har rätt att förvänta dig har Barn och utbildningsnämnden fastslagit en 

servicedeklaration för grundsärskolan. 

 

Servicedeklaration 
 
Grundsärskola är en rättighet och möjlighet för elever som har en 

utvecklingsstörning och som p.g.a. det inte har förutsättningar att nå 

grundskolans kunskapskrav. Utbildningen i grundsärskolan syftar till att 

varje elev ska inhämta kunskaper och utvecklas så långt som det är möjligt 

under skoltiden. Utbildningen inriktas mot de nationella mål och 

kunskapskrav som satts upp för grundsärskolan.  

 

Grundsärskolan omfattar två kursplaner eller inriktningar: 

 

1. Inriktning ämnen (ungefär som i grundskolan) och 

2. Inriktning ämnesområden (estetisk verksamhet, kommunikation, 

motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning). Inriktning 

ämnesområden, är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig 

hela eller delar av utbildningen i ämnen. 

 

En elev som läser enligt någon av grundsärskolans inriktningar går i skolan i 

en särskoleklass. Om skolan och vårdnadshavarna så bedömer kan eleven gå 

som s.k. integrerad elev i en grundskoleklass.  

 

Vi arbetar utifrån Uddevalla kommuns värdegrund som bygger på 

Öppenhet – Respekt – Professionalitet.  

  Vi garanterar att 
 

 Utbildningen i Uddevalla grundsärskola organiseras utifrån gällande 

nationella styrdokument.  

 

Vi erbjuder  

 En skola som aktivt och medvetet stimulerar och påverkar elevernas 

normer och värden till att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar. 

 En utbildning som bland annat skall ge kunskaper och värden, bidra till 

personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett 

aktivt deltagande i samhället. 

 En skola som ger eleverna inflytande över utbildningen, där formerna 

för inflytandet anpassas efter ålder och mognad. 

 God kommunikation med dig som vårdnadshavare. Tillsammans 

skapar vi en god pedagogisk verksamhet och en väl fungerande omsorg 

för ditt barn 

Vi förväntar oss att 
 

 Du som vårdnadshavare visar ett intresse för ditt barns skolgång, så att 

vi tillsammans kan skapa en god dialog kring eventuella 

förbättringsområden. 

 

Om vi inte uppfyller det vi garanterar 
 

 Dina upplevelser och synpunkter är viktiga i vårt utvecklingsarbete och 

vi vill alltid ha en dialog med dem som vi är till för. Vi vill därför att du 

hör av dig till oss om du inte är nöjd med verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 
 


