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Ansökan om resursenhetsersättning 

Ansökan skickas till: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala. 

  Ny ansökan Termin ansökan avser:   Förnyad ansökan Termin ansökan avser: 

Huvudman 
Huvudman Organisationsnummer 

  
Adress Postnummer Ort 

   
E-postadress 

 

Enhet 
Enhetens namn 

 
Adress Postnummer Ort 

   
Ansvarig chef (titel och namn) Telefon 

  
E-postadress 

 

  Resursenheten är en grundskola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd 

  Resursenheten är en egen resultatenhet som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd och tar emot elever från olika skolenheter. 

Årskurser Antal platser på enheten åk 1-9 (ca) 

  
Nuvarande antal elever åk 1-9 Varav antal Uppsalaelever 

  

  Samtliga elever i årskurs 1-9 på resursenheten har åtgärdsprogram av vilka det framgår att eleverna har ett väl dokumenterat behov av särskilt stöd. 

Om inte alla elever har åtgärdsprogram – förklara varför 

 

Lärartäthet föregående år (enligt Skolverkets statistik om det finns) 

 
Planerad lärartäthet under den termin ansökan avser 

 
Planerad personaltäthet under den termin ansökan avser 
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Målgrupp och inriktning 
Beskriv verksamhetens målgrupp och inriktning 

 

Antagningsprocessen 
Beskriv antagningsprocessen och hur man säkerställer att samtliga elever har ett väl dokumenterat behov av särskilt stöd 

 

Specialistkompetens 
Beskriv verksamhetens specialistkompetens (funktioner, särskilda utbildningsinsatser etcetera) 

 

Underskrift 
Datum Underskrift av ansvarig chef 

  
Titel Namnförtydligande 
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