Flyttat till Sverige och ska börja skola
eller förskola i Hässleholm?
Mottagningsenhet för nyanlända

Öppet för besök måndag-torsdag 08.30 – 11.30
Alla från utlandet inflyttade familjer med barn i åldrarna 0-19 år samt
ensamkommande ska tas emot på Barn- och utbildningsförvaltningens
mottagningsenhet. Barn som tidigare ej gått i skola i Sverige kartläggs enligt
Skolverkets material. Även familjer som bott på annan ort och som kommer som
nyinflyttade hälsas välkomna.

Adress: Kyrkskolan, S Sandgatan 2,
Hässleholm
0451-26 85 51, administratör
0451-26 88 24, verksamhetsansvarig

Barn- och utbildningsförvaltningen

Information till dig som ska börja i skolan eller förskola i Sverige
Vi som arbetar på mottagningsenheten är pedagoger, studiehandledare, skolsköterska och
administratör. På mottagningsenheten får ni, med hjälp av tolk, information om svensk
förskola och skola. Ni får även hjälp att välja skola. Har du barn, eller är elev i skolåldern,
kallar vi till kartläggningssamtal vilka ska ge oss kunskap om tidigare skolerfarenheter.
Kartläggningen genomförs för att vi ska kunna planera skolgången på bästa sätt. Om du
ska gå på gymnasiet kommer informationen att påverka planen för din utbildning.
På mottagningsenheten får alla, mellan 6–18 år, träffa en skolsköterska. Skolsköterskan har
ett hälsosamtal vilket betyder att hon bland annat mäter och väger barnen. Alla barn får ha
sina vårdnadshavare med sig.
Ni träffar oss under en tre-veckorsperiod. Under 2017 kommer vi, efter behov, erbjuda
aktiviteter för nyanlända.
Ta kontakt med oss så ska vi hjälpa dig till en bra skolstart i Sverige.

Information till myndigheter och offentliganställda
Alla barn och unga upp till 19 år som kommer som nyanländ till Sverige kallas, inför sin
skolgång, till Barn- och utbildningsförvaltningens mottagningsenhet. Detta gäller under
förutsättning att barnet inte tidigare gått i skola i Sverige. Har barnet påbörjat skolgång i
annan kommun börjar eleven skolan omgående. Skolan kontaktar därefter
mottagningsenheten som bjuder in vårdnadshavare till en informationsträff. Hemskolan kan
även få hjälp med kartläggningarna om de ej är genomförda.
På informationsträffen får familjen information om svensk skola och förskola samt
vårdnadshavares skyldigheter och rättigheter. Familjen får även samhällsinformation kring
bland annat kommunens mötesplatser, öppna förskolor och andra integrationsprojekt.
Kartläggningar i litteracitet och numeracitet genomförs.
På Mottagningsenheten sker den första kontakten med elevhälsas medicinska del.
Vaccinationsbedömning görs av skolläkare och efter bedömning samt vårdnadshavares
godkännande påbörjas eventuella vaccinationer. För elever över 18 år gäller ett erbjudande
till hälsobesök. Övriga kontakter med vården går via vårdcentral.
Hänvisa till oss eller ta en egen kontakt för att informera oss. Vi kallar familjerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen, 170131
Kristina Stigsdotter

Stödkoordinator och verksamhetsansvarig, Centrala barn- och elevstödsenheten
Barn- och utbildningsförvaltningen

