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Ansökan till språkförskoleavdelning Råby förskola
Vårt barn har generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning och har enligt bedömning av logoped
behov av placering i språkförskoleavdelning för kontinuerlig behandling och stöd.

Vi ansöker härmed om plats i språkförskola för:
Barnets namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postadress

Nuvarande förskola

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare:
Namn
Adress
Postadress

Mobil

E-post
Namn
Adress
Postadress

Mobil

E-post

Syn och hörsel
Syn kontrollerad, datum, var

Hörsel kontrollerad, datum, var

Resultat

Resultat

Vårt barn har den logopediska diagnosen (ja/nej fylls i nedan):
Generell språkstörning

Grav expressiv språkstörning

Annan logopedisk diagnos (om ja, vilken)

Utredningar som bifogas ansökan:
Datum

Aktuell pedagogisk beskrivning

Datum

Annan utredning, vad:

Datum
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Logopedutlåtande

Information om behandling av personuppgifter
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att
kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter
på www.upplands-bro.se/personuppgifter-utbildningsnamnden. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Upplands-Bro kommun
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Pågår annan utredning?
Ja
Nej
Om ja, vilken utredning

Underskrift (vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna)
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Om mitt barn inte beviljas den sökta platsen vill vi att denna ansökan ska ses som en
förnyad ansökan då ny antagning görs:
Ja
Nej

Ansökan ska vara resursteamet tillhanda senast den
15 februari för placering i augusti samma år.
Antagning sker efter prioritering som följer
kommunens riktlinjer. Vi har ett begränsat antal
platser och antagning sker utifrån samråd mellan
logoped, tal- och specialpedagog, kvalificerad
utredare särskilt stöd, rektor på förskola samt chef för
resursteamet.
För att få en plats ska barnet ha en generell
språkstörning eller grav expressiv språkstörning som
primär diagnos, det vill säga språkstörningen ska vara
den mest framträdande funktionsnedsättningen.
Mer information om pedagogisk beskrivning finns här

Skicka ifylld blankett till
resursteamet@upplands-bro.se
Upplands-Bro kommun
Resursteamet

196 81 Kungsängen
Har du frågor, kontakta oss gärna:
Telefon: 08-581 690 00
E-post: resursteamet@upplands-bro.se

