Tilläggsbelopp inför 2020 / 2021
Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda barn och
elever som har omfattande behov av särskilt stöd och det ska vara fråga om extraordinära
stödåtgärder.

Anpassningar/extra
anpassningar

Särskilt stöd

Extraordinärt stöd

Hänsyn ska tas till alla
barns och elevers olika behov.
Detta behov av stöd ryms
inom ordinarie grundbelopp.

Barn/elever kan tillfälligt
eller varaktigt ha behov av särskilda
stödåtgärder. Detta behov av särskilt
stöd ryms inom ordinarie
grundbelopp.

När alla särskilda stödåtgärder
är uttömda kan extraordinära
stödåtgärder sättas in.
I dessa fall kan man ansöka om
tilläggsbelopp.

Några exempel på extra
anpassningar
• ett särskilt schema över
skoldagen
• ett undervisningsområde
förklarat på annat sätt
• extra tydliga instruktioner
• stöd att sätta igång arbetet
• hjälp att förstå texter
• digital teknik med anpassade
programvaror
• anpassade läromedel
• någon extra utrustning
• extra färdighetsträning
• enstaka specialpedagogiska
insatser

Några exempel på särskilt stöd
• regelbundna specialpedagogiska
insatser i ett visst ämne, till
exempel undervisning av en
speciallärare under en längre tid
• placering i en särskild
undervisningsgrupp
• enskild undervisning
• anpassad studiegång, vilket innebär
avvikelser från timplanen och de
ämnen och mål som gäller för
utbildningen, exempelvis att ett
ämne eller delar av ett eller flera
ämnen tas bort
• reducerat program i
gymnasieskolan – med samma
förutsättningar som för anpassad
studiegång men kopplat till kurser
• reducering av nationellt program i
gymnasiesärskolan

Besök
Turebergshuset
Turebergs torg

Postadress
191 86
Sollentuna

Telefon växel
08-579 210 00

Fax
08-579 210 44

De extraordinära
stödåtgärderna omfattar
elevens hela skoldag (även
förskola och fritidshem).
De extraordinära
stödåtgärderna ska väsentligt
avvika från vad som har
samband med de resurser som
ges inom ramen för det stöd
som skolan är skyldig att
tillhandahålla. Tilläggsbelopp
kan lämnas för extraordinära
stödåtgärder i form av bl.a.
Elevassistenttimmar,
lokalanpassning eller
elevspecifika hjälpmedel

Internet
www.sollentuna.se

