Svensk författningssamling

SFS 2002:158

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket
den 16 april 2002

utfärdad den 27 mars 2002.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 kap. 1, 3 och 7 a §§ skollagen
(1985:1100)2 skall ha följande lydelse.

14 kap.
1 §3 Skolhälsovård skall anordnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan.
3 § Varje elev i grundskolan eller sameskolan skall erbjudas att genomgå
minst tre allmänna hälsokontroller, jämnt fördelade under skoltiden. Den
första kontrollen skall äga rum första läsåret. Om en elev deltar i utbildning i
förskoleklassen skall den första kontrollen i stället äga rum då eleven går
där. Eleven skall dessutom, mellan de allmänna hälsokontrollerna, erbjudas
att genomgå kontroll av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller.
Om skolläkaren på förekommen anledning anser att en viss elev i grundskolan eller sameskolan behöver undersökas särskilt, skall eleven genomgå
sådan undersökning.
Eleverna i de delar av särskolan och specialskolan som motsvarar grundskolan skall när det behövs erbjudas att genomgå särskilda undersökningar
som föranleds av deras funktionshinder. I övrigt gäller bestämmelserna i
första och andra styckena även för dessa elever.
7 a § För elever i sådana skolor som avses i 9 kap. skall skolan erbjuda
skolhälsovård som motsvarar den som ges åt eleverna inom motsvarande
skolform inom det offentliga skolväsendet. Detsamma gäller för elever i sådan utbildning som motsvarar förskoleklassen och som bedrivs av någon annan än en fristående skola.
Vad som sägs i första stycket gäller inte sådana skolor som avses i 9 kap.
5 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
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Prop. 2001/02:14, bet. 2001/02:UbU6, rskr. 2001/02:183.
Lagen omtryckt 1997:1212.
3
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
2

1

SFS 2002:158

På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002

