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Alvesta Resursskola 

Skolservice för VoB Syd 

VoB Syd AB driver sedan flera år tillbaka institutioner i Alvesta. Dessa tar 

emot barn och ungdomar som placeras av kommunernas socialtjänst. 

Alvesta Kommun bedriver efter önskemål från VoB skolverksamheten för 

dessa elever. 

Bakgrund 

De placeringar som kommunernas socialtjänst gör är till en början korta, 

oftast bara någon vecka för att sedan förlängas i omgångar. Det innebär att 

man inte i förväg vet hur länge eleven kommer att stanna i verksamheten. 

Institutionerna har ibland också behov av att ha eleverna hemma som en 

del i sitt arbete. Omständigheterna kring att vara på institution gör att 

eleven i de flesta fall får svårt att orka med att läsa enligt timplan. 

Ovanstående gör att det inte är rimligt att eleverna placeras i kommunens 

ordinarie verksamhet. Alvesta Resursskola vänder sig bara till elever som 

finns placerade på VoB:s institutioner. 

Ansvarsförhållanden 

Det är viktigt att reda ut ansvarsförhållandet mellan placerande kommun 

och Alvesta kommuns förvaltning för Barn och ungdom. Under de 

förutsättningar som eleverna går i Alvestas skolverksamhet är det 

hemskolans ansvar att se till att krav enligt skolans styrdokument uppfylls.  

Placering 

Alvesta Resursskola tar inte emot någon elev i verksamheten innan vi 

mottagit Godkännande av betalningsansvar vid skolgång på Alvesta 

Resursskola. 

Placeringen avslutas samma dag som en elev skrivs ut från institutionen. 

För uppsägning av annan orsak tillämpar vi en veckas uppsägningstid (5 

arbetsdagar). Priset är 2 400 kr/skoldag; notera att placerande kommun 

betalar för platsen även om en elev inte är närvarande i skolan. Placerande 

kommun betalar för placeringen i skolan till exempel då placerad elev 

avviker från institutionen och är frånvarande under två dagar. (priset 

regleras årligen vid årsskiftet enligt konsumentprisindex och löne-

ökningar) 
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Placerande kommuns checklista inför placering  

på Alvesta Resursskola 

Dokument och information till Alvesta Resursskola vid placering (alla 

dokument finns även på vår hemsida): 

- Godkännande av betalningsansvar vid skolgång på Alvesta 

Resursskola 

- Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp/anpassad 

studiegång 

- Uppgifter från hemskolan vid placering på Alvesta Resursskola 

Dokument om eleven till Alvesta Resursskola vid placering: 

- Pedagogisk utredning/Individuell utvecklingsplan/Åtgärdsprogram 

/Anpassad studiegång 

- Skriftliga omdömen/Betygssättning 

- Skolhälsovårdsjournaler 

Önskad placeringsgång 

 Socialtjänst placerar på boende (Familj/Barn/Ungdom) VoB Syd AB. 

 Socialtjänst meddelar elevens hemskola om placering. 

 Hemskolans rektor kontaktar Alvesta Resursskolans rektor via 

telefon som första kontakt angående placeringen. 

 Betalningsansvar (dokument med beslut klart före skolstart). 

 Hemskolan i placerande kommun överlåter ansvar för undervis-

ningen genom. placering i särskild undervisningsgrupp i Alvesta 

Resursskola (dokument med beslut). 

 Eleven gör ett studiebesök och börjar därefter skolan. 

 Alvesta Resursskolas pedagoger kontaktar hemskolan för ett 

samarbete kring eleven. 

Alvesta Resursskola Rektor 

Rönnedalsvägen 31 Yvonne Fjeldheim 0472-59 56 99 

342 80 Alvesta Yvonne.fjeldheim@alvesta.se  
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