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Språkförskola
Språkförskolegruppen Knölvalen är
en språkförskolegrupp med tolv barn i
åldrarna 3-5 år, varav fyra barn med grav
(generell eller expressiv) språkstörning.
Gruppen ingår i basen Valen på Råby
förskola. Här arbetar tre förskollärare
med extra kompetens inom språklig
stimulans, TAKK (tecken som stöd), och
specialpedagogik samt 50 % logoped.
På Knölvalen arbetar vi med tydlig
struktur. Tecken- och bildstöd
används för att underlätta samt stödja
kommunikation och språkutveckling.
Under dagen arbetar vi ofta i små
grupper och möjligheten till vuxenstöd
är stor.
Ansökan
För att ansöka om språkplats behövs
utredning av logoped. Ta kontakt med
BVC/BHV för att få logopedremiss och
mer information.
En placering i språkförskolegrupp
förutsätter att barnet har en

språkstörning som inte förklaras av
någon annan funktionsnedsättning,
till exempel hörselskada eller
utvecklingsstörning/intellektuell
funktionsnedsättning.
Vad innebär en plats i
språkförskolegrupp?
Verksamheten är inkluderad i Råby
förskola och följer förskolans läroplan
(Lpfö 98/16) med extra fokus på
specialpedagogik och språkstimulans.
En språkplats innebär både gruppoch individuell träning av logoped
flera gånger i veckan enligt avtal med
landstinget.
Vårt mål är att varje barn ska känna
delaktighet och kunna påverka sin
vardag. Arbetssättet är präglat av lust
och stark individuell anpassning. På
så sätt blir utvecklingen och lärandet
meningsfullt för varje barn.
Pedagogerna får kontinuerlig
handledning och fortbildning av logoped
samt av tal- och specialpedagog. De har
även utökad planeringstid.
Vi erbjuder även föräldrautbildning
inom språkstörning, språkutveckling,
förhållningssätt samt tecken- och
bildstöd. Vi lägger stor vikt vid
samverkan med vårdnadshavare och har
täta utvecklingssamtal.
För mer information, se kommunens
webbsida www.Upplands-Bro.se eller
kontakta förskolechef på Råby förskola.
Kommunens växel: 08-581 690 00

Språkspåret
Språkspåret på Finnstaskolan tar
för närvarande emot elever från
förskoleklass till år 3. En fortsättning
från årskurs 4 planeras.
Ett språkspår innebär att eleven tillhör
sin ordinarie klass och får stöd i
Språkspåret utifrån behov. Pedagogerna
i Språkspåret har kompetens och särskilt
intresse avseende språkstörning och
specialpedagogik. Till verksamheten hör
också en logoped.
Verksamheten följer grundskolans
läroplan (Lgr 11).
För att få en plats i Språkspåret
förutsätts att barnet/eleven har utretts
av logoped och fått diagnosen grav/
generell språkstörning som inte förklaras
av någon annan funktionsnedsättning,
till exempel hörselskada eller
utvecklingsstörning /intellektuell
funktionsnedsättning.

och pedagogerna i språkspåret en
förutsättning.

Vad innebär en plats i Språkspåret?
Verksamheten är tydligt strukturerad och
tal- och språkstimulering integreras i allt
skolarbete. Undervisningen sker i största
möjliga utsträckning i ordinarie klasser,
men även i Språkspårets egna lokaler där
den pedagogiska miljön är mer anpassad.

Pedagogerna har tillgång till handledning
av kommunens tal-och specialpedagoger
samt till Skoldatateket för anpassade
kompletterande hjälpmedel och tidsenliga
IT-verktyg.

En språkplats innebär både grupp- och
individuell träning av logoped flera
gånger i veckan. Tecken- och bildstöd
används för att underlätta samt stödja
kommunikation och språkutveckling.
Då eleverna både undervisas i sina
ordinarie klasser och i Språkspåret, är
ett nära samarbete med klasslärarna

Särskilt stöd efter behov ges under
hela skoldagen och innefattar även
fritidsverksamheten och rasterna som
ställer stora krav på praktiska och sociala
förmågor.

Ansökan
För att ansöka om plats i Språkspåret
behövs utredning av logoped. Ta kontakt
med BVC/skolsköterskan för att få
logopedremiss och mer information.
För mer information, se kommunens
webbsida www.Upplands-Bro.se eller
kontakta rektor på Finnstaskolan.
Kommunens växel 08-581 690 00
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Upplands-Bro har drygt 27 000 invånare och är en växande
kommun, både när det gäller invånare och företagseta
mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär
25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter,
Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.
Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig
till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska
vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv,
föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett
gemensamt Upplands-Bro.
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bleringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två

