Grunder för mottagande vid Häggviks Gymnasium – gymnasieskola med begränsning i
mottagandet (SL: 15 kap.33§ samt 17 kap.29§)



Elever med behov av särskilt stöd – diagnos inom autismspektrumtillstånd
Utbildningen är speciellt anpassad för elever, som p.g.a. sin diagnos inom
autismspektrum, är i behov av särskilt stöd

Ansökan via gymnasieantagningen, steg för steg:
1. Ansökan till Häggviks Gymnasium sker i första hand genom direkt ansökan via
gymnasieantagningen, senast 15 februari.
2. När ansökan är gjord skickar vi ett bekräftelsebrev på att ansökan inkommit till
oss. Vi begär då in kompletterande information i två olika bilagor:



Intresseanmälan + pedagogisk information ifyllt av nuvarande skola (blankett
finns att ladda ner längst ner på denna sida)
Psykologutredning och/eller neuropsykiatriskt utlåtande som påvisar diagnos
inom autismspektrumtillstånd

3. Ansökan hanteras av vårt antagningsteam. Teamet består av rektor, biträdande
rektor och skolpsykolog.
4. När samtliga bilagor har inkommit kan teamet behandla er ansökan. Kontakter
tas då med:




Elev/vårdnadshavare
Hemkommun för vidare diskussioner kring aktuell gymnasieplacering
Nuvarande skola för att komplettera den inskickade pedagogiska informationen

5. Vanligtvis rekommenderar vi att elev/vårdnadshavare planerar in ett bokat
besök på skolan och vissa fall är det aktuellt med en eller flera prova-på dagar i
pågående verksamhet.
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6. Besked om plats meddelas tidigast 19 maj, dvs efter gymnasieantagningens andra
ansökningsperiod. JA eller NEJ tack krävs av vårdnadshavare inom en vecka. Om
ni tackar nej till den erbjudna platsen kommer platsen att tilldelas en annan elev.
7. Om det finns fler sökande än antal platser, kommer vi att meddela per brev att vi
tyvärr inte kan erbjuda en plats. Ni har då möjlighet att stå kvar i kön om detta
meddelas inom två veckor (det gör ni genom att skicka in medföljande
svarstalong). För de som inte önskar kvarstå i kön kommer ansökningspapper
med bilagor att makuleras senast vid höstterminens start.
8. Expeditionen på Häggviks Gymnasium ansvarar för registrering av eleven och
gör en elevakt. Akten förvaras i ett låst arkivskåp.
Intresseanmälan under pågående läsår, steg för steg:
1. Ibland uppstår en ledig plats på gymnasiet under pågående läsår. En elev kan
flytta/sluta eller så har vi ett tillräckligt stort underlag för att starta en ny grupp.
Det går därför bra att skicka in en intresseanmälan när som helt under året för
att ställa sig i kö. Den information vi behöver för att kunna ställa eleven i kön är:



Intresseanmälan + pedagogisk information ifyllt av nuvarande skola (blankett
finns att ladda ner längst ner på denna sida).
Psykologutredning och/eller neuropsykiatriskt utlåtande som påvisar diagnos
inom autismspektrumtillstånd.

2. När intresseanmälan inkommit skickar vi ett bekräftelsebrev. Om/när samtliga
bilagor har inkommit datumstämplas intresseanmälan och eleven sätts upp i kön.
3. När en plats blir ledig påbörjas samma antagningsprocess som beskrivs i
punkterna 3-8 ovan under rubriken Ansökan via gymnasieantagningen, steg
för steg.
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