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Utbildningsförvaltningen 
Ekonomi och Styrning          Intyg-skolskjuts 

Personuppgifterna kommer att behandlas i 
enlighet med Dataskyddsförordningen. Information 
om behandlingen lämnas av utbildningsnämnden. 

Uppgiftslämnarens namn Elevens namn 

Arbetsplats och titel Personnummer 

Telefonnummer Gatuadress 

Intyget baseras på personlig kännedom sedan år Postnummer Ort 

Kommunikation och Socialt samspel 
Hur kommunicerar eleven med sin omgivning? Kan eleven uttrycka sig muntligt så att andra förstår? (sociala           
svårigheter, expressiva svårigheter?) 

Hur fungerar samspelet med vuxna och andra elever? (leker med andra barn, hanterar konflikter) 

Kan eleven självständigt, vid behov, initiera kontakt med okända? 

Kan eleven vistas bland okända människor? (ensam/med vuxen på tunnelbanan) 

Kan eleven förstå muntliga/skriftliga instruktioner? 

Förmågor 
Kan eleven klockan? 

Behöver eleven hjälp med vardagliga aktiviteter så som exempelvis adl? 
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Förändringar 
Hur reagerar eleven vid förändringar? (Hur stora/små förändringar klarar eleven? Ge exempel en förändring eleven skulle 
klara av) 

Förflyttningar 
Hur förflyttar sig eleven inom skolans område? (självständigt eller med personal) 

Följer eleven med på utflykter med skolan, i så fall hur? 

Hittar eleven i kända/okända miljöer? 

Hur förflyttar sig eleven på fritiden? 

Under vilka förutsättningar skulle eleven klara av att åka i kollektivtrafiken? (under lågtrafik, med vuxen, med hjälpmedel etc) 

Kan eleven vara ute ensam i kända miljöer? (hemma/skolan) 

När skulle det vara rimligt att börja träna eleven att självständigt ta sig till/från skolan? (Om möjligt uppge en tidsplan samt 
på vilket sätt exempelvis en dag i veckan eller hem från skolan) 

Övrig information 

Datum  Ort

Underskrift
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