BARN OCH UTBILDNING

Välkommen till skolan
Inskrivningssamtal för nyanlända elever
Detta material ska användas vid inskrivning av nyanlända elever i grundskolan.
Revidering 2017-10-31
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I samband med inskrivningssamtalet går ni igenom och fyller i dessa blanketter

*
*
*
*
*
*

Inskrivning av nyanländ elev i grundskolan
Ansökan om modersmålsundervisning
Samtycke till publicering av personuppgifter
Födoämnesöverkänslighet/annan specialkost
Nötförbud
Samtycke från god man att skolan får ta kontakt med boende
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Checklista till välkomstsamtal av nyanlända elever
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*
*
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*
*

I kallelsebrevet: skicka med en karta och bild på skolan och vart familjen ska.
Skriv avsändare på kallelsebrevet så att du kan se om det inte har kommit fram.
Se till att det finns med ett telefonnummer och namn att kontakta,
om familjen inte kan komma på samtalet eller om de behöver ställa frågor.
Om familjen inte kommer på samtalet trots kallelsen, kontakta CFL för stöd om hur ni ska göra.
Fundera på vilka som ska vara med på samtalen. Se att det inte blir för många vuxna.
Tänk på vilka barn som kommer att vara med under samtalet och kanske också småsyskon.
Ha papper, kritor och leksaker i rummet för att underlätta.
Boka tolk via tolkservice 060-19 12 12.
Beräkna cirka 30-40 minuter för samtalet om det är ett barn.
Är det fler barn kan det behövas mer tid.
Kontrollera så att stavningen på inskrivningsblanketten stämmer överens
med identitetshandlingarna.
Det är viktigt att det är en ansvarig person på skolan som fyller i inskrivningsblanketten
och inte vårdnadshavarna.
Inskrivningsblanketten och ansökan om modersmål skickas till boucfl@sundsvall.se
Informera om och dela ut busskort om det är aktuellt
Dra ut broschyren om det svenska skolsystemet. Den finns på en mängd olika språk på
www.omsvenskaskolan.se

Filmer och informationsbroschyrer om den svenska skolan finns på flera språk.
Du hittar dem på: www.omsvenskaskolan.se
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Att använda tolk
God tolksed, fyra huvudpunkter:

•
•
•
•

Tolken tolkar allt som sägs, utan att lägga till eller dra ifrån.
Tolken är neutral, det vill säga opartisk.
Tolken har tystnadsplikt.
Tolken tolkar i jag-form.

Goda råd inför tolksamtal
•

Kom ihåg att det oftast tar dubbelt så lång tid att tala via tolk, som att kommunicera på ett språk.

•

Planera samtalet.

•

Tolken ska alltid presentera sig, men hen måste inte tala om sitt namn och sin identitet.

•

Ställ kontrollfrågor för att vara säker på att tolken tolkar rätt och att såväl barn och
godeman eller vårdnadshavare förstått.

•

Du ska behärska sakfrågan. Tolken ska behärska språkfrågan.

•

Tala med barnet och godeman eller vårdnadshavare, inte med tolken.

•

Tala i jag- och duform.

•

Tala lugnt, tydligt och i lagom korta pass så att tolken hinner med.

•

Håll start och sluttid, för alla deltagares skull. Tolken har ofta ett annat uppdrag strax efter.

Tolken är antingen en person på plats eller via telefon. Bokar du en tolk via telefon är det större chans
att kunna boka en tid som passar just dig.
När du beställer en tolk kan du be att få en man eller kvinna. Du kan också fråga efter tolkar
som är speciellt utbildade på barnsamtal.
Om du har goda erfarenheter av en viss tolk kan du begära att få samma tolk.
Det är viktigt att berätta för tolkförmedlingen om både bra och dåliga erfarenheter.
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Börja samtalet med att ge en kort information om det svenska skolsystemet
utifrån bilden.
Fokusera på adekvata delar.

Bilden är hämtad från
www.omsvenskaskolan.se
Där finns också information
på flera andra språk.

Svenska skolsystemet
Förskoleklass: Från 5/6 år till 6/7 år. Skolförberedande verksamhet. Frivillig. Avgiftsfri.
Grundskola: I Sverige har vi skolplikt i nio år. Grundskolan är alltså obligatorisk.
Lunch och skolmaterial är gratis. Skolan sätter betyg två gånger per läsår, från årskurs 6.
Kunskapskrav avgör vilket betyg eleven får.
Skolan vill ha ett bra samarbete med dig som vårdnadshavare. Du och ditt barn blir kallade på
utvecklingssamtal en gång per termin.
Fritidshem: En pedagogisk gruppverksamhet, före och efter skoltid och på skollov. Fritidshemmet
ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.
Verksamheten i fritidshemmet kostar pengar. Avgiften är inkomstprövad.
Fritidshem tar emot barn från förskoleklass tills barnet fyller 13 år. Frivilligt.
Gymnasiet: Från 16 år till 20 år. Frivilligt. Avgiftfritt. Krav på godkända slutbetyg från grundskola.

Lika behandling
I den svenska skolan är alla lika mycket värda, oavsett bakgrund. Det är inte tillåtet att ta till varken fysiskt
eller verbalt våld. Det gäller både elever och personal.
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Information från skolsköterskan
Boka in en tid för möte mellan skolsköterska, elev och vårdnadshavare om skolsköterskan inte är med
på detta samtal.

Skolans förväntningar på dig som vårdnadshavare:

!

Om ditt barn är sjukt måste du meddela skolan på morgonen innan skoldagen börjar. Lärarna
är skyldiga att ta reda på var ditt barn befinner sig om det inte kommer till skolan.

!

Ansök om ledighet i god tid men var medveten om att den svenska skolan är restriktiv till att
bevilja ledighet.

!

Varje vecka har eleverna idrott. Du behöver se till att ditt barn har med idrottskläder, skor och
handduk. Efter idrotten duschar eleverna.

Läsårstider med lov

Höstterminen slutar.
Jullovet börjar.

Vårterminen börjar.

December

Januari

November

Februari

Höstlov
vecka 44.
Mars

Oktober

September

April

Påsklov.

Maj

Augusti

Höstterminen börjar.

Sportlov
vecka 10.

Juli

Juni

Vårterminen slutar.
Sommarlovet börjar.

Sundsvalls kommun, BoU, Centrum för kunskapsbildning

6

Välkommen till skolan (2017)

Uppgifter om barnet
Familj
Anteckningar om barnets levnadsförhållanden och familj utifrån inskrivningsblanketten.
Exempelvis: Har barnet syskon, vilka bor barnet med, har barnet kvar familj och släkt i sitt hemland?
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Kan barnet simma på djupt vatten utan flythjälpmedel?

*
*
*

Ja
Nej
Vet ej

Övrigt som vi behöver veta. (Exempelvis allergier eller sjukdomar): .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Om barnet har svåra upplevelser går det bra att prata med skolsköterskan eller läraren.
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