Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i
förskoleåldern
Syfte
Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom
elevens skolgång. På detta vis finns informationen samlad och familjen slipper förhoppningsvis svara på
samma frågor vid flera tillfällen. Formuläret underlättar även vid överlämningar mellan olika skolformer.
Mallen är indelad i tre delar som alla fyller olika funktioner.

DEL 1 – PERSONLIGA UPPGIFTER
Här skrivs kontaktuppgifter för eleven och vårdnadshavare in.
Denna del fyller flyktingmottagning i vid de ärenden där de är delaktiga. I andra fall fyller den för eleven
ansvarig person på skolan i den.

DEL 2 - VÄLKOMSTSAMTALET
Tanken med välkomstsamtalet är att exempelvis en kontaktperson från flyktingmottagning och en
ansvarig personal från skolan deltar. Detta samtal är tänkt som en dialog tillsammans med familjen där de
bland annat får diskutera sina förväntningar inför sina barns skoltid i Sverige. Som bilaga finns ett
formulär för vårdnadshavaren att skriva under för att denna information ska få föras vidare under barnets
fortsatta skolgång.
Samtalet är uppbyggt på tre delar: hemlandet, resan hit och Sverige, och till varje del finns en bild att
samtala kring. Att ha en bild som underlag för samtalet ger barnet större möjlighet till förståelse, egna
associationer, och bättre möjlighet till dialog kring ämnet än om man bara använder sig av konkreta frågor.
Den stora bilden ges till barnet och i samtalsunderlaget finns förslag på frågor kring varje bild.
Formuläret följer efter detta samtal med skolpersonalen som även deltar under Inskrivningssamtalet.

DEL 3 - INSKRIVNINGSSAMTALET
Denna del handlar till stor del om elevens tidigare skolgång och information kring denna. Som bilagor till
denna del finns exempel på samtyckesblanketter och ansökningsblanketter.
Dokumentet bör hanteras enligt bestämmelser om sekretess inom respektive organisation.
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SAMTYCKE TILL INFORMATIONSUTBYTE

Elevens namn

Personnummer

I kommunen samarbetar skola, flyktingmottagning/boende och elevhälsa, för att nyanlända barn
ska få en så bra introduktion som möjligt. I det samarbetet är det betydelsefullt att kunna utbyta
information fortlöpande mellan de olika verksamheterna under den tid som barnet introduceras.
För att kunna utbyta denna information behöver vi
vårdnadshavare.

ett

samtycke

från barnets/elevens

Informationen kommer att används för ditt barns bästa och som vårdnadshavare kommer du att bli
informerad och vara delaktig vid eventuella beslut om olika åtgärder. Personuppgifter hanteras
enligt PUL.

Jag samtycker till att inhämta de uppgifter om mitt barn, som kan finnas i de olika
verksamheterna, för att kunna erbjuda mig och mitt barn ett bra stöd. Jag kan när som helst
återkalla mitt samtycke.

Samtycket gäller under perioden: _________________________________________________

________________________________ den

Vårdnadshavares/god man underskrift

/

20__

Vårdnadshavares/god man underskrift
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Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn
och ungdomar
Del 1 – Personliga uppgifter
ELEV
Kön

□

Pojke

□

Språk:

Flicka

Personnummer
Förnamn
Efternamn
Bostadsadress
Telefonnummer
Mobilnummer
E-post adress
Status

□

Asylsökande

□

Kvotflykting/PUT

ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMAR
Moderns namn, läs och skrivkunnig?
Engelskkunskaper?

□

Annat:

Telefonnummer

Fadern namn, läs och skrivkunnig?
Engelskkunskaper?

Telefonnummer

God man/annan vårdnadshavare

Telefonnummer

Vårdnadshavarens adress om annan än ovan
SYSKON
Namn

Ålder

Förskola/skola

3

ANDRA KONTAKTPERSONER
1:a hand
Namn

2:a hand
Namn

Telefonnummer/mobilnummer

Telefonnummer/mobilnummer

E-post adress

E-post adress

Språk

Språk

DEL 2 – Välkomstsamtal (Personuppgifter hanteras enligt PUL)
Datum
Deltagare namn och telefonnummer

Deltagare namn och telefonnummer

Deltagare namn och telefonnummer

Deltagare namn och telefonnummer

Följande har familjen fått information om:

□ Förskolan: Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Skolplikt (inträder då
barnet fyller 7 år och tills det kalenderår barnet fyller 16 år, för en elev som inte gått ut
nian när skolplikten annars skulle ha upphört, upphör skolplikten i stället ett år senare,
dock senast när eleven fyller 18 år)

□

Förskoleklass: När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Detta är en
frivillig förberedelse för den obligatoriska skolan

□

Vem har rätt till förskola? Arbetar eller studerar du så får ditt barn gå i
förskola hela dagen från ett års ålder. Om du inte arbetar eller studerar får
barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om dagen från 3 års ålder.

□

Fritidshem:. Om du arbetar eller studerar kan barnet vara på ett fritidshem
resten av dagen tills föräldern kan hämta barnet.

□

Målet: Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. De som arbetar där ska alltid se till

att alla människors lika värde och att flickor och pojkar har samma möjligheter att
utvecklas. Personalen är utbildade och kan vara både man och kvinna.

□

Tider: Barnen kan gå i förskola och förskoleklass måndag till fredag. Lördagar,

söndagar och helgdagar är lediga. Ett schema lämnas in till personalen på era tider.
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□

Inskolning: Tränar barnet på att vara i förskolan tillsammans med föräldern innan
barnet lämnas ensam. Helst tillsammans med tolk/språkstöd. Ca 2 veckor.

□

Ledighet/sjukdom: Berätta i god tid för personalen om barnet behöver vara ledig.

Hör alltid av er samma dag om barnet är sjukt.

□

Kostnader: Det kostar inget att ha ditt barn i den allmänna förskolan
tre timmar om dagen, från det att barnet fyllt tre år. Däremot kostar det pengar om du
har ditt barn i förskola innan det fyller 3 år, eller om du behöver ha barnet där fler
timmar under dagen.

□

Modersmålsstöd: Språket är viktigt, både det svenska språket och modersmålet.
Liksom den egna kulturen. Modersmålsstöd i förskolan har barnet för att det då blir
lättare att lära sig nya språk.

□

Olika pedagogiska metoder: För att lära så mycket som möjlig använder förskolan

t.ex. drama, musik, rörelse, undersökande arbete, pedagogiska spel och lekar.

□

Ombyte: Ha alltid med extrakläder om barnet behöver byta kläder av någon

anledning.

□

Ute: Kläder efter väder, vi är ute varje dag i förskolan så varma kläder efter årstid

behövs. Fråga personalen om råd.

□

Mat: Är gratis och specialkost meddelas till köket och barn/föräldrar kan lita på att

den mat som serveras är rätt för dem.

□

Dagliga kontakten: Är viktig för då berättar personalen för dig om hur ditt barn har
det när du hämtar och lämnar barnet. Tänk på att själv berätta sådant som
personalen kan behöva veta. Du kan begära tolk om du känner du behöver och fråga om
det är något du funderar över.

□

Försäkring: (Alla barn är försäkrade under skoltid och fritid.)

Vilka förväntningar har du som förälder/vårdnadshavare på förskolan?

Dessa broschyrer från skolverket har familjen fått på sitt modersmål:
Information till nyanlända
Två språk eller flera
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Tänk på att involvera barnet i samtalet utifrån barnets ålder.
Dialog – resan hit
Beskriv/berätta om…
Hur såg er väg till Sverige ut?

Hur upplevde ni resan hit?

Dialog - i hemlandet
Beskriv/berätta om…
Kan ni berätta lite om hur ni bodde tidigare och vad ni gjorde innan ni kom till
Sverige? Vad arbetade ni föräldrar med?

Har barnet gått i förskola tidigare? Hur var det i så fall, Berätta: Brukar någon annan än
föräldrar/vårdnadshavare ta hand om barnet ibland?

Vad tycker barnet om att göra /leka? Kan barnet någon sång? Har det en favoritsaga eller leksak?
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ALLMÄNT
Kan barnet äta all sorts mat? (allergi, religion eller annat)
Är barnet simkunnig?
Finns tidigare dokumentation?

□
□

Ja, mottaget av: ________________________________Datum:______________________
Nej

Har barnet besökt hälsocentral för:

□

provtagning

□

hälsosamtal

□

hälsoundersökning

□

vaccination

Finns det något vi bör känna till och ta hänsyn till gällande barnets hälsa till exempel
syn, hörsel, motorik, allergier, läkemedel, sjukdomar, svåra upplevelser, sömnsvårigheter, psykisk
ohälsa etc.?

Finns det något mer som ni tycker är viktigt för oss att känna till om barnet?

Inskolning beräknas till

Information har getts att skolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten om de känner en oro
för att ett barn far illa på något sätt.

□ Ja

□

Nej

Rundvandring i förskolans lokaler har skett

□ Ja

□

Nej

UPPGIFTER IFYLLDA AV
Namn

Datum och telefonnummer

Namn

Datum och telefonnummer

Personuppgifter hanteras enligt PUL
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