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Riktlinje för Strängnäs kommuns resursskolor 

Inriktning 
Resursskolor är skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov 
av särskilt stöd. Resursskolor syftar till att erbjuda elever en lärmiljö som 
den ordinarie hemskolan inte kan erbjuda, trots extra anpassningar och 
särskilt stöd. 

 
Resursskolor ska följa grundskolans läroplan, Lgr22. 

 
Tosterö resursskola 
Tosterö resursskola ska vända sig till elever som går i årskurs 4–9 och 
erbjuda en       skolgång som möter elevernas särskilda behov, dels i små 
undervisningsgrupper, dels med en hög lärar- och resurstäthet.  
 
Verksamheten på Tosterö resursskola har två olika inriktningar. Den ena 
vänder sig till elever med introvert problematik, främst inom 
autismområdet och den andra till elever med en extrovert, utagerande 
problematik, såsom ADHD och svår social problematik. 
 
Verksamheten vid Tosterö resursskola är dimensionerad för att ta emot 15 
elever. 
 
Målgrupp Tosterö resursskola 
För att vara aktuell för placering ska eleven uppfylla samtliga 
kriterier: 

o Ha neuropsykiatriska funktionsvariationer 
o Ha en uttalad psykosocial problematik 
o Uppvisa uttalad psykisk ohälsa 
o Ingå i omfattande insatser från regionen 
o Ingå i omfattande insatser från socialtjänsten 

 
Vid behov av urval prioriteras de elever som har störst behov av det 
särskilda stöd som Tosterö resursskola erbjuder. Placeringen ska 
utvärderas minst en gång per läsår i syfte att utröna huruvida placeringen 
är ändamålsenlig och stödjer elevens utveckling. En elev har rätt att gå 
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kvar så länge stödbehovet kvarstår. 
 
Alla elever som söker till Tosterö resursskola behöver kunna delta i 
undervisningen på resursskolan. Om en elev uteblir från erbjuden plats 
på Tosterö resursskola kan placeringen            komma att omprövas (SL kap. 
10 § 31 b). 

 

Fritidshem 
Elever i årskurs 4–6 ska erbjudas fritidshemsverksamhet i anslutning till 
resursskolan. 

 

Överklagan 
Beslut om att avsluta placeringen vid Tosterö resursskola kan överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
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