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Information om begäran om prövning av behörighet till 

målgrupp och ansökan till program  

 
Informationen beskriver processen för prövning av behörighet till målgrupp och ansökan till 
program vid Riksgymnasiet och vänder sig i första hand till personal vid grundskola/specialskola, 
men också till vårdnadshavare/myndig elev. 

 

Innehåll 

1. Inledning - Beskriver vem som kan söka, när man kan söka, samtycke - förutsättningar och 
hantering och hur man söker. 

2. Begäran om prövning av behörighet till målgrupp - beskriver vad som reglerar behörighet 
till målgrupper, underlag för prövning till målgrupp och vad som händer efter begäran om 
prövning.  

3. Ansökan till gymnasieprogram - Beskriver vad som händer efter ansökan till program. 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Inledning 

 

Vem kan söka? 

Riksgymnasiet Örebro erbjuder gymnasieutbildning för ungdom som tillhör någon av 
Riksgymnasiets målgrupper, är döv, har en hörselnedsättning eller en kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. Ungdom som har diagnosen generell språkstörning, diagnoskod F80.2B och 
under förutsättning att språkstörningen är grav. Det innebär att eleven ska ha så omfattande 
svårigheter att både förstå (den impressiva språkförmågan) och att själv göra sig förstådd (den 
expressiva språkförmågan) att det i hög grad påverkar lärandesituationen. För att ungdom ska 
kunna antas till Riksgymnasiet ska språkstörningen vara det framträdande problemet och inte en 
språknedsättning till följd av andra diagnoser. På Riksgymnasiet för döva sker undervisning på 
teckenspråk och på Riksgymnasiet för hörselskadade på talad svenska med hörteknik.  

I övrigt gäller allmänna bestämmelser om gymnasieskolans målgrupp, se Skollagen 15kap 5§ 
(2010:800).  

När ska man söka? 

Under tiden 9 januari – 15 februari 2023 kan begäran om prövning av behörighet till målgrupp 
samt ansökan till program, skickas till Riksgymnasiet. Behörighet till målgrupp och ansökan till 
program är två olika beslut. Beslut om målgruppstillhörighet måste finnas innan en antagning till 
program kan göras. Ett beslut om målgruppstillhörighet kan ibland ta flera månader om inte 
begäran med bilagor är komplett. En sen begäran om prövning (efter 13 februari) medför att 
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beslut om målgruppstillhörighet riskerar att inte vara klar till tiden för preliminär eller slutlig 
antagning till program.  

Samtycke - förutsättningar och hantering 

Genom att skriva under bekräftar sökande och vårdnadshavare att man tagit del av 
förutsättningar, är införstådd med och samtycker till Riksgymnasiets hantering av begäran om 
prövning samt ansökan till program med tillhörande bilagor. Se blanketten ”Begäran om 
prövning av behörighet till målgrupp och ansökan till Riksgymnasiet Örebro, läsåret 2023/2024”. 

Hur söker man? 

Begäran om prövning av behörighet till målgrupp - kräver handlingar och bilagor för att 
bedöma om tillhörighet sökt målgrupp finns. En lista på de obligatoriska handlingarna för 
begäran om prövning finns under punkt 2, se ”Underlag för prövning till målgrupp”. De 
blanketter som behövs finns ifyllningsbara på orebro.se/riksgymnasiet, se ”Sök till oss”. 

Ansökan till gymnasieprogram - kräver handlingar och bilagor för att bedöma om behörighet 
finns till sökta program.  

Om sökande är folkbokförd i Örebro län och vill söka till Riksgymnasiet görs det genom att 
använda blanketten ”Ansökan till Gymnasieskolan”. Vill sökande även söka till någon annan av 
Örebro läns gymnasieskolor och program ska dessa söka i Dexter. Om sökande både vill söka till 
Riksgymnasiet och till någon av Örebro läns gymnasieskolor ska alltså ansökan göras på både 
Riksgymnasiets blankett och via Dexter. 

Om sökande inte är folkbokförd i Örebro län och vill söka Riksgymnasiet görs gymnasieansökan 
och val av program via det webbsystem som används i sökandes hemkommun. Information om 
inloggning fås vid nuvarande skola. 

När webbansökan görs fylls de program i som sökande är intresserad av, både vid Riksgymnasiet 
och i hemkommun. En rangordning görs av skolor och program i önskad ordning. Vid val till 
Riksgymnasiet anges ort/utbildningsanordnare Örebro (1888) Riksgymnasiet. En kopia av det 
elektroniska kvittot från gymnasieansökan i hemkommunen skickas till Riksgymnasiet 
tillsammans med bilagor. 

Om möjlighet till webbansökan i hemkommunen saknas använd då den blankett som finns under 
orebro.se/riksgymnasiet, ”Sök till oss”, ”För dig som bor i Örebro län”. ”Ansökan till 
Gymnasieskolan”. 

En lista på de obligatoriska handlingarna för ansökan till program hittar du under punkt 3, 
”Ansökan till gymnasieprogram”.  

Begäran om prövning och ansökan till program samt eventuella senare kompletteringar sänds till 
Riksgymnasiets kansli, Box 311 88, 701 35 Örebro. 
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2. Begäran om prövning av behörighet till målgrupp 

 
Vad reglerar behörighet till målgrupp? 

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är två olika utbildningar med olika antagningskrav. 
Kraven regleras i gymnasieförordningen samt i det avtal som finns mellan Örebro kommun och 
staten: 

• Gymnasieförordningen 10 kap. 1 § (2010:2039) 
Örebro kommun får i sin gymnasieskola anordna utbildning för elever som 
1. är döva och hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö, 
2. är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och andra stödinsatser inte 

kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan, 
3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, eller 
4. är dövblinda. 
 

• Avtal med staten, regeringsbeslut, 2001-12-20, U2001/277/ G 
1§ Örebro kommun anordnar gymnasial utbildning för döva och hörselskadade samt dövblinda 
elever från hela landet. 
 

Anmärkning: Utbildningen är avsedd för ungdomar som är funktionshindrade genom att de saknar 
eller har nedsatt hörsel samt ungdomar som är dövblinda eller ungdomar med språkstörning som 
genomgått specialskolan. 

 
Riksgymnasiet har beslutat att väga in sökandes önskemål om undervisningsspråk i den samlade 
bedömningen av behörighet till Riksgymnasiet för döva respektive Riksgymnasiet för 
hörselskadade förutom nuvarande reglering i gymnasieförordningen och avtal med staten. 

Underlag för prövning till målgrupp 

För att en prövning av behörighet till målgrupp ska kunna påbörjas och genomföras måste 
samtliga begärda handlingar vara inskickade. 

Sökande ska bifoga: 

• Personbevis heter "Utdrag om folkbokföringsuppgifter" och sökandes personnummer 
ska anges vid beställning på skatteverket.se / kopia på LMA-kort 

• Kopia av betyget från höstterminen 
• Blanketten ”Pedagogiskt utlåtande vid begäran om prövning av behörighet till målgrupp” 
• Kopia på det senaste åtgärdsprogrammet om det finns upprättat 
• ”Skolverkets kartläggningsmaterial steg 1 och 2”. Gäller dig som söker Språkintroduktion. 
• Medicinskt eller psykologiskt underlag om eventuell ytterligare funktionsnedsättning finns 

 
Sökande med dövhet eller hörselnedsättning ska också bifoga: 

• Audiogram högst 2 år gammalt (gäller döva) 
• Audiogram med ton- och taltest, högst 2 år gammalt (gäller hörselskadade) 
• Audiogram med ton- och taltest genomfört med CI, högst 2 år gammalt (gäller CI-

brukare)  
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Sökande med diagnosen generell språkstörning ska också bifoga: 

• Logopedutredning som styrker diagnosen generell språkstörning, högst 2 år gammal 
• Psykologutredning som visar utvecklingsnivå, högst 2 år gammal 

Vad händer efter begäran om prövning? 

Granskning av begäran 

Handläggare vid Riksgymnasiets kansli granskar de inkomna handlingarna i relation till vad som 
begärts in som underlag för prövning. 
 
Bekräftelse på mottagen begäran om prövning 

En bekräftelse på att Riksgymnasiet mottagit begäran om prövning skickas till sökande och 
vårdnadshavare. 

Begäran om komplettering 

Saknas bilagor kommer en begäran om komplettering att skickas till sökande och vårdnadshavare. 
Vid den kommande prövningen av behörigheten kan Riksgymnasiet ibland behöva fråga efter 
kompletterande information som behövs för att genomföra prövningen. Det kan handla om 
pedagogisk information från nuvarande skola till exempel kartläggning, åtgärdsprogram, eller 
individuell utvecklingsplan. Information kan också behöva inhämtas från audionom, logoped 
eller psykolog som genomfört utredningar eller genom ett telefonsamtal till sökande eller 
vårdnadshavare. 

Prövning av behörighet 

Vid Riksgymnasiets antagningskansli arbetar en referensgrupp, som består av handläggare, 
specialpedagog, audionom eller logoped och psykolog beroende på vilken målgrupp begäran 
gäller. Begäran med bilagor delges alla som ingår i referensgruppen. Gruppen gör en samlad 
bedömning av behörighet till sökt målgrupp utifrån de handlingar sökande skickat in.  

Beslut om behörighet till målgrupp  

Beslut om behörighet till målgrupp fattas av handläggare vid Riksgymnasiet på delegation från 
Gymnasienämnden, Örebro kommun. Beslutet grundar sig på referensgruppens samlade 
bedömning. Om sökande inte bedöms tillhöra sökt målgruppen kommer ett beslut om avslag att 
tas. Beslut skickas med posten, adresserat till sökande och vårdnadshavare.  

Om att överklaga beslut 

Ett beslut om avslag till sökt målgrupp kan överklagas till Skolväsendet överklagandenämnd. 
Information om hur man överklagar finns på deras hemsida, overklagandenamnden.se. 

 

 

 

 

 



  Sida 5 (5) 

 

Gällande läsåret 2023/2024 

 

 2
0

2
2

-0
9

-3
0

 

3. Ansökan till gymnasieprogram 

Underlag för ansökan till program 

Sökande ska bifoga: 

• Kopia på det elektroniska kvittot från webbansökan som görs i hemkommunen eller 
blankett ”Ansökan till gymnasieskolan”, se under ”Hur söker man?” 

• Boendeansökan, gäller dig som önskar bo i Riksgymnasiets boenden. 
• Ansökan om modersmålsundervisning, gäller de elever som är behöriga till ämnet. 

Preliminärt antagningsbesked 

När beslut är taget om att sökande tillhör sökt målgrupp och också är behörig till sökt program 
kommer ett preliminärt antagningsbesked att skickas med posten, adresserat till sökande. 
Beskedet skickas ut i början av april. Beslut om preliminär antagning till program fattas av 
verksamhetschef på delegation av Gymnasienämnden, Örebro kommun. Sökande som fått avslag 
till sökt målgrupp, kan heller inte preliminärt antas till sökta program.  

Eventuellt omval 

När beslut är taget om att sökande tillhör sökt målgrupp men inte är behörig till sökt program 
eller att Riksgymnasiet inte har möjlighet att starta programmen som sökts, på grund av för få 
sökande (Gymnasieförordning 2010:2039 10kap 3§), kommer ett brev skickas med posten. Brevet 
skickas ut i mitten av april. Möjlighet att göra omval finns under tiden 17 april – 15 maj. 

Slutbetyg 

Senast den 16 juni ska en kopia av sökandes slutbetyg skickas in till Riksgymnasiet kansli. Kopian 
ska vara vidimerad eller stämplad av skolan. Om betyg F, finns i något ämne, ska ett skriftligt 
omdöme skicka in tillsammans med slutbetyget.  

Går sökande idag på gymnasiet ska, ett ”utdrag ur betygskatalog” samt om sökande påbörjat en 
kurs men inte erhållit betyg, ett ”omdöme i ej avslutad kurs” skickas in.  

Slutligt antagningsbesked 

När beslut är taget om att sökande tillhör sökt målgrupp, slutbetyget är inskickat och sökande är 
behörig till sökt program, kommer ett slutligt antagningsbesked skickas med posten, adresserat till 
sökande. Beskedet skickas ut första veckan i juli. I kuvertet finns information inför skolstart samt 
en svarstalong. Sökande tackar ja eller nej till den erbjudna utbildningsplatsen genom att skicka in 
svartalongen i medskickat svarskuvert, senast den 28 juli. Beslut om slutlig antagning till program 
och mottagande fattas av verksamhetschef på delegation av Gymnasienämnden, Örebro 
kommun. Sökande som fått avslag på begäran om prövning av behörighet till målgrupp, kan 
heller inte slutligt antas till sökta program. 

Har du frågor?  

Då är du välkommen att kontakta oss, riksgymnasiet.kansli@orebro.se. 


