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Dokumentation av extra anpassningar 

Datum då anpassningar formuleras / bestäms:           

Datum då anpassningar ska följas upp:  

Elevens namn 
 
 

Elevens personnummer 

Mentor 
 
 

Klass 

 

Beskriv elevens styrkor, behov och svårigheter 
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Extra anpassningar ska göras genom att skolan erbjuder:                                                              

 Typ av anpassning Ansvarig Ev. kommentar 

 Lästräning i grupp/individuellt   

 Hjälp med struktur av skolarbete   

 Stöd för att sätta igång arbete   

 Extra förklaringar och hjälp med att förstå texter   

 Särskild utrustning (IT-stöd etc.)   

 Särskilt / anpassat läromedel   

 Alternativ examinationsform (muntliga prov, etc)   

 Extra tid vid prov   

 Provfrågor upplästa   

 Kontakt kurator   

 Kontakt skolsköterska   

 Anpassning av lärmiljö   

 Annat   

 
Alternativ examinationsform / anpassning vid prov kan t ex vara förlängda/muntliga/delade/annat. 
 
Anpassning av lärmiljön kan t ex vara att reflektera över placering i klassrummet, lugn och ro, bildstöd, skriftliga instruktioner, struktur och rutin, ta del av material innan 
lektioner, anteckningsstöd, sammanfattningar osv. 
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