Învățământul școlar și preșcolar în municipalitatea
Hässleholm
Barn- och Utbildningsförvaltningen [Oficiul administrativ al Agenției pentru Copii și
Educație] răspunde pentru grădinițe, serviciile acreditate de îngrijire a copiiilor,
centrele de activități recreative pentru petrecerea timpului liber, școala obligatorie,
liceu, școala pentru copiii cu dizabilități mintale precum și școala de arte.
Atunci când studiați sau lucrați, copilul dumneavoastră are dreptul până la vârsta de
12 ani la un loc la grădiniță, în centrul de activități recreative sau sub supravegherea
unui îngrijitor de copii autorizat. Dacă vârsta copilului este între unu și șase ani, el are
dreptul la un loc și în situația în care sunteți în căutare de serviciu sau stați acasă cu
fratele sau sora lui mai mică. Pentru locul la grădiniță sau la centrul de activități
recreative se plătește o taxă. Copiii între trei și șase ani au dreptul la 15 ore gratuite
de grădiniță pe săptămână.
În Hässleholm există 25 de școli pentru anii 1-9 de studiu, cu centrele de activități
recreative aferente, aproximativ 50 de grădinițe și un liceu. Mai multe școli pentru
anii 1-9 de studiu au clase speciale pentru copiii cu dizabilități mintale și există de
asemenea o unitate liceală pentru elevii cu debilități mintale. Școala este gratuită și
obligatorie în primii nouă ani pentru toți copiii din Suedia. Dumneavoastră ca tutore
legal răspundeți pentru prezența copilului la școală.
Copilul dumneavoastră va fi plasat la o școală din apropierea locuinței începând cu
vârsta de șase ani. Primul an este clasa pregătitoare. Aceasta este opțională, dar
majoritatea copiiilor din Suedia aleg să beneficieze de activitățile oferite în acest an.
La împlinirea vârstei de șapte ani, copiii încep cei nouă ani de studii obligatorii.
La încheierea școlarizării obligatorii, elevii pot opta pentru liceu sau, dacă au peste 19
ani, pentru alte studii. În Hässleholm, imigranții între 16 și 20 de ani au posibilitatea
de a studia la Ungdomscentrum [Centrul pentru tineret]. Ungdomscentrum este o
instituție de pregătire liceală care pune accentul pe predarea limbii suedeze. La
Ungdomscentrum se pot studia și alte discipline decât suedeza pentru a obține
calificările necesare pentru înscrierea la un program național pentru liceu.
Eligibilitatea pentru liceu presupune un certificat de studii pentru cel puțin opt
materii, incluzând obligatoriu suedeza ca limba a doua. Puteți citi pe pagina de web
condițiile necesare pentru acordarea certificatelor:
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak.

În funcție de distanța față de școală se asigură transportul gratuit. Dumneavoastră în
calitate de tutore legal al copilului aveți posibilitatea de a alege o altă școală, dar veți
acoperi în acest caz cheltuielile de transport până la și de la școală.
La grădiniță și la școală se servesc mese gratuite pentru copii și elevi.
Meniul poate fi modificat în funcție de nevoile medicale sau de religia copilului.
Școala obligatorie și liceul dispun de asistentă medicală, doctor, psiholog și consilier.
Reguli de conduită și principiul tratamentului egal
Pentru a asigura dezvoltarea armonioasă și confortul psihic al fiecărui individ în
cadrul școlii și grădiniței, fiecare instituție are un regulament și un plan de tratament
egal care se referă la personal și la elevi.
În cadrul școlii este interzisă prin lege discriminarea împotriva oricărei persoane pe
baza sexului, a apartenenței etnice, a orientării sexuale, a religiei sau a unei credințe
diferite, a unei forme de handicap sau a vârstei precum și a identității sau exprimării
transgender.
Denigrarea sau jignirea unei alte persoane este de asemenea interzisă. În cadrul școlii
sau grădiniței nu este admisă violența fizică sau verbală. Conflictele se soluționează
prin dialog. Adulții sunt disponibili în orice situație.
Colaborarea dintre familie și școală sau grădiniță
Ca tutore legal sunteți întotdeauna binevenit(ă) la grădiniță, la centrul de activități
recreative sau la școală. Colaborarea dintre dumneavoastră și grădiniță/școală este
importantă pentru liniștea și dezvoltarea copilului. La școală veți primi acces la
programul de IT Schoolsoft unde veți găsi informații despre studiile copilului
dumneavoastră precum și informații generale despre activitățile de la școală.
Grădinița/școala are răspunderea supravegherii. Dacă copilul dumneavoastră este
absent, trebuie să informați grădinița/școala înainte de începerea orelor. Dacă nu
reușim să vă contactăm în legătura cu absența neanunțată, școala va contacta poliția
sau serviciile sociale. Aceasta este pentru siguranța copilului dumneavoastră și de
aceea este important ca grădinița/școala să aibă datele dumneavoastră de contact
actualizate.
La grădiniță/școală veți fi chemat(ă) la un dialog cu privire la evoluția copilului
dumneavoastră în raport cu obiectivele și criteriile de evaluare a cunoștințelor
asimilate care ne ghidează activitatea.
Punctele dumneavoastră de vedere ca tutore legal sunt întotdeauna binevenite. Puteți
să vă implicați și să influențați activitatea noastră prin intermediul grupului de

colaborare din cadrul școlii: consiliul/asociația de părinți/consiliul local.
Dacă doriți mai multe detalii despre școlile și grădinițele din Hässleholm vizitați
www.hassleholm.se.
Veți găsi informații suplimentare despre învățământul școlar și preșcolar din Suedia
în broșurile editate de Skolverket [Agenția națională pentru educația preuniversitară]:
Förskolan är till för ditt barn [Grădinița este pentru copilul tău], Skolan är till för ditt
barn [Școala este pentru copilul tău] și Fritidshemmet är till för ditt barn [Centrul de
activități recreative este pentru copilul tău]. Pe acestea le veți primi în cadrul
dialogului de înscriere a copilului la grădiniță/școală.
Studiul limbii materne
Un elev care are un tutore legal cu o altă limbă maternă decât suedeza poate beneficia
de lecții în această limbă dacă
1 aceasta este limba comunicării zilnice acasă și
2 elevul dispune de cunoștințe de bază în limba respectivă.
Directorul este cel care ia decizia cu privire la instruirea în limba maternă. Condițiile
minime sunt să existe cel puțin cinci elevi în municipalitate care să dorească studierea
acestei limbi și să existe profesori competenți pentru limba respectivă.
Este obligatoriu ca elevilor cu o limbă minoritară cu statut oficial să li se ofere
posibilitatea studierii limbii materne chiar dacă aceasta nu este limba lor zilnică de
comunicare. Posibilitatea de a avea lecții în limba maternă le va fi oferită elevilor cu
o limbă minoritară indiferent de numărul cursanților.
Suedeza ca limba a doua
Suedeza ca limba a doua poate înlocui, prin decizia directorului, obiectul suedeză
pentru:
1 elevii care au o altă limbă maternă decât suedeza;
2 elevii care au suedeza ca limbă maternă și care vin de la școli din afara Suediei;
3 imigranți care au suedeza ca limbă principală de comunicare cu un tutore legal.
Dreptul la instruirea în suedeză ca limba a doua se aplică indiferent de nivelul de
competență lingvistică al elevului întrucât toți elevii au dreptul la instruire pornind de
la circumstanțele individuale. Certificatul de studii pentru suedeză ca limba a doua
este echivalent cu un certificat pentru suedeză, iar disciplina poate fi studiată pe
parcursul întregii perioade de școlarizare.

Îndrumarea individuală în limba maternă
Îndrumarea individuală a studiilor este o măsură de asistență pe care școala o poate
implementa dacă îi este necesară elevului. Îndrumarea individuală poate fi organizată
în diferite moduri, în funcție de nevoile identificate.

