RESURSTEAMET
Mottagande i språkförskoleavdelning och språkspår i grundskolan
förskoleklass – årskurs 3.
Språkförskoleavdelningen finns på Råby förskola och språkspåret finns på Finnstaskolan.
För att få en plats ska barnet eller eleven ha en generell språkstörning eller grav expressiv
språkstörning som primär diagnos. I vissa fall behöver det inte finnas svårigheter med
språkförståelse men den expressiva språkstörningen bör bedömmas som grav.

Definition: Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk (impressiv) och göra sig
förstådd med språk (expressiv). Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala
samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att
elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas av åldern och att den icke-verbala
begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken och
kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.
Statens offentliga utredningar U 2013:2
Riktlinjer
Vårdnadshavarna ansöker om platsen. Sista ansökningsdag är 15 februari för placering i augusti
samma år. Logopedutlåtande är obligatoriskt och logopeden ska rekommendera en placering i
språkförskola alt. språkspåret. Utlåtandet ska bifogas ansökningen.
Psykologutredning krävs endast om det finns tecken på annan funktionsnedsättning.
Språkförskolan tar endast emot barn från Stockholms län. Till både språkförskola och språkspår har
barn och elever folkbokförda i Upplands-Bro kommun förtur. Vid ev. utflyttning från kommunen kan
platsen få behållas under innevarande läsår.
Ansökningarna tas emot av resursteamets mottagningsgrupp som går igenom underlagen och gör
prioriteringar:
• Språkstörningen är den primära diagnosen
• Barnet/eleven är folkbokförd i Upplands-Bro
• Bedömning görs av barnets/elevens behov av stöd och behandling
Placeringsbeslut meddelas föräldrarna skriftligt. Om barnet erbjuds plats på
språkförskoleavdelningen skickar barnomsorgsadministratören ut en blankett om erbjudande om
byte av förskola. Om elev i grundskolan blir erbjuden plats i språkspåret skickar rektor ut blankett om
skolbyte.
För de elever som erbjuds språkspåret anordnas en mer riktad introduktion inför skolstarten, för
såväl elev som vårdnadshavare.
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