Óvoda és iskola Hässleholm városban
A Gyermek- és oktatásigazgatás (Barn- och Utbildningsförvaltningen) az óvoda,
oktatási ellátás, napközi otthon, általános iskola, gimnázium, kisegítő iskola,
valamint a művészeti iskola intézményéért felel.
Ha Ön dolgozik vagy tanul, úgy gyermeke számára tizenkettedik életévének
betöltéséig helyet biztosítunk az óvodában, napközi otthonban illetve oktatási
intézményben. A gyermekek egy és hat éves koruk között akkor is jogosultak az
elhelyezésre, ha a szülő munkakereső, vagy fiatalabb testvérekkel otthon van.
Az óvodában és napközi otthonban egy bizonyos összegű díjat kell fizetni az
elhelyezésért. A három és hat év közötti gyermekek heti tizenöt órában
díjmentes óvodai helyre jogosultak.
Hässleholmban huszonöt általános iskola és ahhoz tartozó napközi otthon,
valamint körülbelül ötven óvoda és gimnázium van. Kisegítő iskola több
általános iskolában is működik, és a fejlődési rendellenességgel rendelkező
gimnazisták kisegítő gimnáziumba járnak. Svédországban az általános iskola
minden gyerek számára kötelező és díjmentes. Ön szülőként felelős azért, hogy
gyermeke iskolába járjon.
A gyermek attól az évtől kezdve, melyben betölti hatodik életévét, helyet kap
egy a lakóhelyéhez közeli iskolában. Az első évben iskolai előkészítő osztályba
jár. Az egyéves előkészítő képzésben való részvétel szabadon választható, de
Svédországban a legtöbb gyerek részt vesz ezeken a foglalkozásokon. Attól az
évtől, melyben a gyermek betölti hetedik életévét, elkezdődik a számára
kötelező, kilencéves általános iskolai oktatás.
Az általános iskola elvégzése után gimnázium, illetve a 19. év betöltése után
egyéb oktatás is választható. Hässleholmban a 16 - 20 éves korukban
Svédországba érkező fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy Ifjúsági
központban (Ungdomscentrum) tanuljanak. Az Ifjúsági központ egy gimnáziumi
előkészítő, amely a svéd nyelv oktatására fekteti a hangsúlyt. Itt a tanuló a svéd
nyelv mellé más tantárgyakat is választhat, hogy jogosultságot szerezzen
gimnáziumi tanulmányok megkezdéséhez. A gimnáziumi felvételhez osztályzat

szükséges legalább nyolc tantárgyból, melyek közül a svéd mint idegen nyelv
kötelező. Az osztályzatokra vonatkozó követelményekről itt olvashat:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak
A tanuló lakóhelye és az iskola között – távolságtól függően – díjmentesen
utazhat. A szülő más iskolát is választhat gyermeke számára, ám ez esetben a
felmerülő iskolai utazási költségeket neki kell fedeznie.
Az óvodában/iskolában a gyerekek étkeztetése díjmentes. Az étrend egyes
gyerekek esetében egészségügyi illetve vallási okokból módosítható.
Az általános iskolában és a gimnáziumban védőnő, iskolaorvos, iskolai
pszichológus és kurátor is rendelkezésre áll.

Rendszabályok és az egyenlő bánásmód elve
Hogy az óvodában/iskolában mindenki jól érezze magát és fejlődhessen, a
személyzetnek és a tanulóknak követniük kell a rendszabályokat és az egyenlő
bánásmódra irányuló tervezetet.
A törvény tiltja, hogy az iskolában neme, származása, szexuális irányultsága,
vallása vagy meggyőződése, fogyatékossága, életkora, valamint
transzneműsége és annak kifejezésre juttatása miatt bárkit is
megkülönböztessenek.
Szintén tilos becsmérlő és sértő módon bánni egymással. Az óvodában/
iskolában nem fordulhat elő sem verbális, sem testi erőszak. A nézeteltéréseket
beszélgetéssel oldjuk meg. Minden összefüggésben lehetőség van felnőttekhez
fordulni segítségért.

Együttműködés az otthon és az óvoda illetve iskola között
Mindig szívesen látjuk Önt az óvodában, napközi otthonban, iskolában.
Együttműködése az óvodával/iskolával fontos gyermeke biztonsága és fejlődése
szempontjából. A Schoolsoft számítógépes programba bejelentkezve Ön

gyermeke tanulmányaival kapcsolatban talál információkat, és általános
tájékoztatást kap arról, hogy mi történik az iskolában.
Az óvoda/iskola felügyeleti kötelezettséggel rendelkezik. Ha gyermeke
hiányozni fog az óvodából/iskolából, Önnek erről a tanítási nap kezdete előtt
értesítenie kell az intézményt. Ha az előzetesen nem bejelentett hiányzással
kapcsolatban nem sikerül a szülőt elérni, az iskola a rendőrséghez vagy a
szociális igazgatási intézethez fordul. Mindez gyermeke biztonsága érdekében
történik, és ezért is fontos, hogy az óvoda/iskola mindig ismerje a szülő aktuális
elérhetőségeit.
Az óvodában/iskolában a szülőnek megbeszéléseken kell részt vennie, melyek
témája gyermeke fejlődése a nevelői tevékenységet vezérlő célkitűzések és
tudáskritériumok felé.
Mindig szívesen meghallgatjuk véleményét. Az iskola együttműködési
fórumain, szülői tanácsán/szülői egyesületén/helyi vezetőségén keresztül Ön a
többi szülővel együtt részt vehet az irányításban.
Ha szeretne többet megtudni Hässleholm iskoláiról és óvodáiról, látogasson el a
www.hassleholm.se honlapra.
Bővebb tájékoztatás az óvoda és iskola intézményéről Svédországban az
Oktatási Hatóság (Skolverket) következő kiadványaiban található: Förskolan är
till för ditt barn, Skolan är till för ditt barn, valamint Fritidshemmet är till för
ditt barn. Ezeket a kiadványokat a szülő a beiratkozáskor történő elbeszélgetés
alkalmával kapja meg gyermeke iskolájában/óvodájában.

Anyanyelvi oktatás
Ha a tanuló szülőjének anyanyelve nem svéd, akkor abból a nyelvből anyanyelvi
oktatást biztosítunk, amennyiben
1. a tanuló otthonában ezen a nyelven folyik a kommunikáció, és
2. a tanuló rendelkezik alapismeretekkel ebből a nyelvből.
Az anyanyelvi oktatásról az iskolaigazgató dönt. Feltétele, hogy a településen
legalább öt tanuló igényelje ugyanazon nyelv oktatását, és megfelelő tanárok is
rendelkezésre álljanak.

A nemzeti kisebbségi nyelveket beszélő tanulók számára akkor is biztosítani kell
az anyanyelvi oktatást, ha a nyelvet nem napi rendszerességgel használják. A
kisebbségi nyelvek oktatását a tanulók számától függetlenül kell biztosítani.

A svéd mint idegen nyelv
Az iskolaigazgató döntése alapján a svéd nyelv tantárgy helyett a svéd mint
idegen nyelv tantárgy kerülhet oktatásra:
1. a nem svéd anyanyelvű tanulók számára,
2. a svéd anyanyelvű tanulók számára, akik külföldi iskolákban tanultak, és
3. a szüleikkel elsősorban svéd nyelven kommunikáló bevándorló tanulók
számára.
A tanulónak a svéd mint idegen nyelv tanulásához nyelvismereti szinttől
függetlenül joga van, mivel minden tanuló jogosult az oktatásra, saját
feltételeinek megfelelően. A svéd mint idegen nyelv tantárgyból kapott
osztályzat egyenértékű a svéd nyelv tantárgyból kapott osztályzattal, és a
tantárgy a tanítási időszak teljes időtartama alatt tanulható.

Tanulmányi tanácsadás anyanyelven

A tanulmányi tanácsadás egy támogatási intézkedés, amelyet az iskola akkor
alkalmazhat, ha a tanuló igényt tart rá. A tanulmányi tanácsadás szükségtől
függően többféleképpen megszervezhető.

