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Checklista när en deltagare riskerar att inte nå behörighet i ett
ämne
Det är viktigt att deltagare som riskerar att inte nå en eller flera behörigheter får kännedom
om detta så tidigt som möjligt. Minst en gång per termin ska det göras en gemensam
kontroll av detta, där mentor och SYV medverkar. Övriga undervisande lärare ska bistå
med information till mentor. Riktlinjen är att deltagare ska delges information senast under
vecka 46 för höstterminen, och senast under vecka 15 för vårterminen.

När läraren misstänker att deltagaren inte kommer att nå en eller
flera behörigheter.
1. Läraren meddelar mentor (om det gäller ämnen där inte mentor själv undervisar).
2. Läraren/mentorn varnar deltagaren muntligt, och samtalar om vad som krävs för att
nå behörigheten samt vilken anpassning som eventuellt behövs. Samtalet
dokumenteras enligt blankett A. Blanketten sparas av läraren/mentorn.

När läraren fortfarande misstänker att deltagaren inte kommer att nå
behörigheten/-erna.
1. Läraren meddelar deltagarens mentor inför studieresultatsmötet.
a. Om det gäller flera behörigheter, samlar mentor in information och tar över
dialogen med deltagaren.
b. Om behörigheten gäller enbart ett ämne (matte eller engelska), har läraren
kvar dialogen med deltagaren.
2. Mentorn/läraren meddelar deltagaren skriftligt via blankett B, där det också görs en
handlingsplan samt bestäms uppföljningsdatum.
3. SYV och deltagaren får varsin kopia på blankett B.

Uppföljning
1. Lärare/mentor följer upp tillsammans med deltagaren vid avtalad tid.
2. Uppföljning dokumenteras enligt blankett C. Läraren/mentor sparar
dokumentationen samt delger en kopia till deltagaren.
a. Om behörigheten nås noteras detta.
b. Om fortsatt stöd behövs, använd blankett B och upprepa processen.
c. Om deltagaren inte kommer att nå behörigheten, meddela SYV. SYV ger
deltagaren skriftligt besked om ej nådd behörighet.
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A: Muntligt meddelande om risk att ej nå behörighet
Datum
Deltagare
Personnummer
Klass
Deltagaren riskerar att inte nå behörighet i kursen/-erna beroende på:

Handlingsplan för att nå behörigheten/-erna:

________________________
Underskrift deltagare

_________________________
Underskrift lärare/mentor

________________________
Namnförtydligande

_________________________
Namnförtydligande

Den här blanketten sparas av lärare/mentor; om undervisande lärare inte är mentor ska
mentor informeras och SYV
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B: Skriftligt meddelande och handlingsplan
Datum
Deltagare
Personnummer
Klass
Deltagaren riskerar att inte nå behörighet i kursen/-erna beroende på:

Hittills har deltagaren och läraren/mentorn prövat att anpassa kursen, kursinnehåll och använt
följande hjälpmedel samt förändrat arbetssätt/metod på följande vis:

Handlingsplan för att nå behörigheten/-erna:

Uppföljningsdatum:

________________________
Underskrift deltagare

_________________________
Underskrift lärare/mentor

________________________
Namnförtydligande

_________________________
Namnförtydligande

Den här blanketten sparas av lärare/mentor; deltagare och SYV får varsin kopia.
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C: Uppföljning
Datum
Deltagare
Personnummer
Klass
Är åtgärderna genomförda?
□ Ja
□ Nej
Motivering:

Vad är nästa steg? (Markera ett alternativ.)
□ Deltagaren kommer att nå sin/-a behörighet/-er – inga fler åtgärder behövs.
□ Ny handlingsplan behöver tas fram (skriv ny blankett B).
□ Deltagaren kommer inte att kunna nå sin/-a behörighet/-er – SYV meddelas.

________________________
Underskrift deltagare

_________________________
Underskrift lärare/mentor

________________________
Namnförtydligande

_________________________
Namnförtydligande

Den här blanketten sparas av lärare/mentor; deltagare och SYV får varsin kopia.
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