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Instruktion för registrering av elever i 
särskilda undervisningsgrupper nivå 2 och 4 
 

Denna instruktion riktar sig till dig som är skoladministratör.  

Varje skolenhet ska hantera registreringarna 
Placering i särskild undervisningsgrupp är ett beslut som rektor kan fatta utifrån 3 kap. 11 
§ skollagen (2010:800). När rektor har fattat beslut om placering i särskild 
undervisningsgrupp nivå 2 eller 4 ska elevens registrering i procapita ändras.  

Varje skolenhet som har elever placerade i särskilda undervisningsgrupper ansvarar för 
att registrera och upprätthålla korrekt information i Procapita.  

Det finns en enhet i Procapita som heter ”SU enheter Göteborg”. På enheten finns 
grupper med namn på ”SU-enhet/Nekksuskod”. De grupperna gör det enkelt för dig att 
söka och registrera i Procapita.  

 

Så hanterar du elever med särskild undervisning som har en 
plats på fritidshem  
Elever ska vara placerade på fritidshem i nära anslutning till den särskilda 
undervisningsenheten. Nya avdelningar, ”SU-fritids/nekksuskod”, har skapats för att det 
ska bli möjligt att urskilja vilka elever som har rätt till högre ersättning. De elever med 
särskild undervisning som har rätt till högre ersättning tillhör nämligen nivå 2 och 4.  

Kontrollera att eleverna på din skolenhet är korrekt registrerade. Om det är något som inte 
stämmer ska du meddela fritidshemsplacerarna detta via e-postadressen: 
fritidsplacering@grundskola.goteborg.se.  

Fritidshemsplacerarna behöver veta elevens namn, personnummer (10 siffror), start- och 
slutdatum för fritidshemsplaceringen och vilken SU-enhet den avser. 

 

Om beslut omprövas eller elev flyttar 
Om eleven flyttar, rektor fattar nytt beslut kring elevens skolgång eller något annat sker 
som gör att elevens skolplacering förändras behöver du säkra att informationen är korrekt 
i procapita. Ta därför för vana att med jämna mellanrum gå igenom registreringen för de 
elever på din skola som är placerade i särskild undervisningsgrupp. 

Om förändringen också påverkar fritidshemsplaceringen är det viktigt att du meddelar 
fritidshemsplacerarna vi e-postadressen fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. 
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Teknik-stöd och frågor  
Nedan finner du teknik-stöd om hur du registrerar elever i Procapita.  

Om du har några frågor eller vill ha hjälp och stöd om registrering i Procapita ska du 
mejla till procapita@grundskola.goteborg.se. 

Så kontrollerar och registrerar du elever med 
särskild undervisning i nivå 2 och 4 i 
Procapita  
      
Kontroll av redan inlagda: 

I sökverktyget väljer du BoU Elev ValGrupp. Enhet ”SU-enheter Göteborg”. Markera 
sedan den/de grupper där du har SU elever placerade innan du påbörjar sökningen 

 

Registrering: 

Vid registrering av ny elev i SU-grupp görs detta i Val/grupp via elevbilden. 
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Placering på fritidshem  

Kontroll av registrering: 

I sökverktyget väljer du BoU Placering. Ta fram din enhet och bocka i avdelning ”SU-
fritids/xxxxxxxx 

Påbörja därefter sökningen.  

 

Ny SU-elev eller annan ändring som rör fritidsplaceringen mejlas till 
fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. 

I mejlet ska framgå: 

• Vilken elev det gäller, personnummer 10 siffror 
• SU-enhet som eleven går på inkl Nekksuskod, t ex Aniara/60912500 
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