Förskola och skola i Hässleholms kommun
Barn- och Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, samt kulturskolan.
När du arbetar eller studerar har ditt barn, fram till det att barnet fyller 12 år,
rätt till plats på förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg. Du som har barn
mellan 1-6 år har även rätt till plats om du söker arbete eller är hemma med
yngre syskon. För plats på förskola och fritidshem betalas en viss avgift. Barn
mellan tre och sex år har rätt till avgiftsfri förskoleplats femton timmar per
vecka.
I Hässleholm finns tjugofem grundskolor med tillhörande fritidshem, ett
femtiotal förskolor och gymnasieskola. Grundsärskolan finns på flera
grundskolor och för gymnasieelever med utvecklingsstörning finns
gymnasiesärskola. Alla barn i Sverige måste gå i grundskolan, skolan är
avgiftsfri. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn kommer till skolan.
Från det år då barnet fyller sex har ditt barn en placering på en skola i närheten
där ni bor. Det första året går barnet i förskoleklass. Förskoleklassen är ett
frivilligt år, men de allra flesta barn i Sverige tar del av den skolförberedande
verksamheten som förskoleklassen erbjuder. Från det år barnet fyller sju vidtar
den nioåriga obligatoriska undervisningen i grundskolan.
Efter avslutad grundskola har man möjlighet till val av gymnasieskola eller, om
man är över 19 år, annan utbildning. I Hässleholm erbjuds ungdomar som
kommer till Sverige när de är 16 - 20 år utbildning på Ungdomscentrum.
Ungdomscentrum är ett förberedande gymnasium som lägger tyngdpunkten
för undervisningen i svenska språket. På Ungdomscentrum kan eleven, förutom
svenska, även läsa andra ämnen för att nå behörighet till ett nationellt program
på ungdomsgymnasium. För behörighet till ungdomsgymnasium krävs minst
åtta betyg, varav svenska som andraspråk är obligatoriskt. Vad som krävs för
att nå betyg kan du läsa på http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak

Beroende på avståndet till skolan erbjuds kostnadsfri skolskjuts. Som
vårdnadshavare kan du välja en annan skola till ditt barn, men får då bekosta
eventuella transporter till och från skolan.
I förskola och skola serveras kostnadsfria måltider för barn och elever.
Måltiderna kan anpassas för de barn som behöver detta av medicinska eller
religiösa skäl.
På grundskolan och gymnasieskolan finns skolsköterska och skolläkare samt
skolpsykolog och kurator.

Ordningsregler och likabehandling
För att alla i förskolan/skolan ska må bra och kunna utvecklas så har varje skola
ordningsregler och en likabehandlingsplan som omfattar skolans personal och
elever.
I skolan är det i lag förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, etnisk
tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck.
Det är även förbjudet att behandla varandra nedsättande och kränkande. I
förskolan/skolan får våld inte förkomma, vare sig verbalt eller fysiskt. Vi löser
konflikter genom att samtala med varandra. Vuxna finns att tillgå i alla
sammanhang.

Samarbete mellan hem och förskola eller skola
Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att hälsa på i förskolan, på
fritidshemmet och i skolan. Samarbetet mellan dig och förskolan/skolan är
viktig för ditt barns trygghet och utveckling. I skolan kommer du att få en
inloggning på datorprogrammet Schoolsoft, där hittar du information om såväl
ditt barns lärande som allmän information om vad som händer på skolan.
Förskolan/skolan har tillsynsansvar Om ditt barn är frånvarande från
förskolan/skolan måste du informera om det innan skoldagen börjar. Skolan
kommer att kontakta polisen eller socialförvaltningen om vi inte lyckas få
kontakt med dig i samband med oanmäld frånvaro. Detta är för ditt barns

säkerhet och det är därför även viktigt att förskolan/skolan alltid har tillgång till
aktuella kontaktuppgifter.
På förskolan/skolan kommer du att bli kallad till utvecklingssamtal kring ditt
barns utveckling mot de mål och kunskapskriterier som styr verksamheten.
Som vårdnadshavare är du alltid välkommen med dina sypunkter. Via skolans
samverkansorgan, föräldraråd/föräldraförening/lokal styrelse, kan du
tillsammans med andra föräldrar vara med och påverka.
Om du vill veta mer om skolor och förskolor i Hässleholm, besök
www.hassleholm.se.
Mer information om förskola och skolan i Sverige finns i Skolverkets broschyr
Förskolan är till för ditt barn och Skolan är till för ditt barn samt Fritidshemmet
är till för ditt barn. Dessa får du vid inskrivningssamtalet på ditt barns
skola/förskola.

Modersmålsundervisning
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Rektor fattar beslut om modersmålsundervisning. Förutsättningen är att minst
fem elever i kommunen önskar läsa samma språk och att det finns lämpliga
lärare i språket.
För elever med nationellt minoritetsspråk gäller att modersmålsundervisning
ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk. För
minoritetsspråken ska undervisning erbjudas oavsett antal elever.

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk ersätter, om rektor så beslutar, ämnet svenska för:

1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i
utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en
vårdnadshavare.
Rätten till undervisning i svenska som andraspråk gäller oavsett vilken
språknivå eleven befinner sig på eftersom alla elever har rätt till undervisning
utifrån sina egna förutsättningar. Ett betyg i ämnet svenska som andraspråk är
likställt med ett betyg i svenska och ämnet kan läsas genom hela skoltiden.

Studiehandledning på modersmålet

Studiehandledning är en stödåtgärd som skolan kan sätta in om eleven har
behov av detta. Studiehandledning kan organiseras på olika sätt beroende av
hur behovet ser ut.

