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Riktlinjer för nyanlända elever i grundskolan i Salems kommun 
  

Utbildning av nyanlända elever  

Inledning 

Salems kommun har lång erfarenhet av att ta emot nyanlända från olika delar av världen. 

Många har sökt sig hit i hopp om arbete och ett bättre liv, ibland på flykt undan krig och 

katastrofer. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Några är 

asylsökande, andra har permanent uppehållstillstånd eller har arbetskraftsinvandrat. 

 

När vi skapat riktlinjerna för Salems kommun har vi utgått ifrån Skolverkets  Allmänna råd för 

utbildning av nyanlända elever, 2016. Vi har också tagit del av Skolverkets Nyanlända elever i 

fokus, 2013 samt Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång, 2014. 

 

Mål 

 
● Vi ska ge förkunskaper så att våra nyanlända elever kan nå kunskapskraven i skolan. 

● Nyanlända elever ska lära sig svenska och omvärldskunskap i en lugn och trygg miljö. 

● Eleverna ska så snart de är redo, utifrån sina individuella förutsättningar, delta fullt ut i 

ordinarie undervisning i sin klass. 

 

Organisation 

 

Centrum för flerspråkighet organiserar: 

● Undervisning för nyanlända 

● Modersmålsundervisning i grundskolan 

● Modersmålsstöd i förskolan 

● Studiehandledning på modersmålet i grundskolan 

● Stöd av elevcoacher 

● Mottagningsteamet 

● Lokala elevhälsan 
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Vilka är de nyanlända barnen/eleverna? 

“Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i 

landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens 

start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ 

efter fyra års skolgång här i landet”(3 kap 12 § skollagen). De har inte svenska som modersmål 

och kan oftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika 

förhållanden. Många har permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten. Andra har fått 

uppehållstillstånd efter en längre väntan på flyktingförläggning eller är inneboende hos 

släktingar eller bekanta. En del är asylsökande. Av dem har några kommit med sina föräldrar, 

medan andra kommit utan legal vårdnadshavare. Vissa kommer som anknytning till flyktingar 

med uppehållstillstånd. Några har kommit för att en förälder gift sig med en svensk 

medborgare. Ytterligare några håller sig gömda i hopp om att få ett negativt beslut på sin 

asylansökan omprövad. Andra är så kallade papperslösa barn eller ungdomar som finns i 

Sverige, men som inte registrerats av Migrationsverket, eftersom de inte ansökt om 

uppehållstillstånd. 

Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från ett 

annat land, men kan också ha vistats i Sverige under kortare eller längre tid.  

 

Att vara nyanländ kan med andra ord betyda nyanländ till skolan, men samtidigt tidigare anländ 

till Sverige och ibland också innebära att man lärt sig svenska i viss utsträckning. Några har en 

lång skolbakgrund bakom sig med goda kunskaper i de olika ämnena. Andra saknar eller har en 

mycket sporadisk skolgång och har därför inte tillägnat sig grundläggande kunskaper. 

   

Mottagningsteamet 

Mottagningsteamet består av biträdande rektor för Centrum för flerspråkighet, socialpedagog 

samt berörd lärare vid behov. Tillsammans arbetar vi för att få ett bra första möte med elev och 

vårdnadshavare vid det sk inskrivningssamtalet. Då kartlägger vi delar av elevens tidigare 

skolgång, ser över det sociala nätverket kring eleven samt genomför ett första hälsosamtal. 

Mat, allergier och andra restriktioner kartläggs. 

 

Inskrivningssamtal 

När Centrum för flerspråkighet får kännedom om att en ny elev flyttat till Salems kommun 

bokar vi in en tid för inskrivningssamtal samt fyller i inskrivningssamtalsmallen. 

Se bilaga Inskrivningssamtal 

Med på mötet är elev med familj/god man, biträdande rektor, socialpedagog och tolk. 
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I samband med inskrivningssamtalet: 

● sker den första kartläggningen av elevens hemsituation före/under/efter ankomsten till 

Sverige. 

● ställer vi frågor om eventuella upplevda traumatiska händelser som eleven kan behöva 

få hjälp med. 

● upprättar vi beslut om prioriterad timplan. Se bilaga Beslut om prioriterad timplan. Det 

innebär att undervisningstiden i ett eller flera ämnen, inklusive elevens val, omfördelas 

till förmån för svenska som andraspråk. Detta kan göras under max 1 år, (9 kap. 4a § 

skolförordningen). Rektor fattar beslut. 

● informeras föräldrarna om att de ska göra ”Val av skola” på kommunens hemsida. Vid 

behov hjälper vi också till med detta. 

● informeras också föräldrar till barn som har rätt till fritidsplats hur ansökan går till under 

”Val av skola” på kommunens hemsida. 

● får föräldrarna information om det svenska skolsystemet samt vad som sker i 

förberedelseklasserna. Broschyren Den svenska skolan för nyanlända – grundskolan och 

fritidshem, från Skolverket delas ut. (Finns översatt på de största språken). 

● informeras föräldrar och elev om modersmålsundervisning och studiehandledning samt 

att de får fylla i en modersmålsansökan om så önskas. Se bilaga  Modersmålsansökan 

● skapas det dokument som är kopplat till eleven där det lätt går att följa eleven från 

inskrivningssamtal till ordinarie skolplacering. Se bilaga Checklista från 

inskrivningssamtal 

 

Elevhälsan inom Centrum för flerspråkighet  

 

CFF har ett eget elevhälsovårdsteam som består av: 

● biträdande rektor 

● socialpedagog 

● skolsköterska (vid behov) 

CFF ligger under Skogsängsskolan och följer således Skogsängsskolans riktlinjer för 

elevhälsoarbetet. På de områden där vi skiljer oss åt har vi gjort en egen beskrivning över hur 

vår elevhälsa arbetar. Läs mer i bilaga  SKO Elevhälsoplan  under rubriken Elevhälsoplan CFF.  

Kartläggning 

Den första kartläggningen sker vid inskrivningssamtalet och görs av biträdande rektor och 

socialpedagog. Då intervjuar vi både barn och vårdnadshavare. Vi fokuserar på elevens tidigare 

skolgång; läsvanor, läxor mm, men även föräldrarnas bakgrund; utbildning och arbete samt 

hälsan under uppväxten.  
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Kartläggning av elevens litteracitet och numeracitet ska ske inom 2 månader på elevens 

starkaste språk för att övergripande fånga elevens bakgrund, intressen, erfarenheter och de 

förmågor och kunskaper som eleven har utvecklat i eller utanför ett skolsammanhang. 

(Skolverkets kartläggningsmaterial). Detta genomförs av lärare i förberedelseklass med hjälp av 

tolk. 

 

Vid planeringen av undervisningen för nyanlända elever ska skolan beakta vilka kunskaper varje 

enskild elev tidigare har utvecklat, vad eleven fortsatt behöver utveckla för att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås samt hur undervisningen ska ge eleven möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  

Placering i förberedelseklass 

En nyanländ elev ska inom 2 månader från det att han eller hon har tagits emot i skolväsendet 

placeras i en årskurs och en undervisningsgrupp som är lämplig utifrån ålder, förkunskaper och 

personliga förhållanden. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska 

språket får delvis få undervisas i förberedelseklass i maximalt 2 år, (3 kap 12 c-f § skollagen). 

 

Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är 

lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. CFF strävar efter att erbjuda skolgång 

inom 14 dagar, men i de fall då det inte är möjligt, t.ex. när det kommer många nyanlända till 

kommunen på kort tid, får det ta längre tid.  

 

Vid inskrivningssamtalet, i Salems kommun, skrivs eleven in i en förberedelseklass på 

Skogsängsskolan eller Säbyskolan där kartläggningen sker. För varje elev görs en individuell 

utvecklingsplan,  en framåtsyftande planering, som följs upp vid utvecklingssamtalen.  

Se bilaga  Individuell utvecklingsplan 

 

Alla elever har rätt till en undervisning som är organiserad utifrån dennes behov och 

förutsättningar. Vilka ämnen eleven läser är individuellt utifrån elevens tidigare skolbakgrund 

och vad kartläggningen visar.  

 

Under tiden eleven är placerad i förberedelseklass ansöker vi om statsbidrag för att bedriva 

lovskola, läxläsning och utökad undervisning i svenska som andraspråk.  

Utslussning/Placering i ordinarie klass 

Efter att kartläggningen är gjord får eleven en klassplacering i ordinarie klass, senast 2 månader 

efter ankomst. När vi på CFF fått kännedom om vilken skola och klass eleven kommer att 

tillhöra tar vi kontakt med i första hand rektor och därefter mentor och påbörjar en 
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överlämning. När eleven är redo är det dags för utslussning i ordinarie klass. Hur utslussningen 

utformas är individuell, men börjar alltid med att eleven får besöka klassen tillsammans med en 

elevcoach vid något/några tillfällen.  

 

Mottagande pedagoger i den ordinarie undervisningen måste vara medvetna om att eleven inte 

kan svenska på samma nivå som sina klasskamrater. För att underlätta elevernas lärande bör 

därför lärarna ha en grundläggande kunskap om vad andraspråksinlärning innebär och vad som 

är ämnesspecifika samt ämnesövergripande ord. Eleven bör följa kursplanen i svenska som 

andraspråk. “Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna 

utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt svenska tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 

eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på 

svenska utifrån sin kunskapsnivå utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet”. (Lgr11, s 

239). 

 

I Salems kommun ansvarar varje skola för sin egen svenska som andraspråksundervisning sedan 

januari 2013.  

 

I samband med övergången till ordinarie klass är studiehandledning ett fortsatt viktigt stöd för 

eleven och underlättar inlärningen av ämneskunskaperna. Elevcoacherna får också en viktig roll 

i det kommande integrationsarbetet. Se bilaga Arbetsbeskrivning elevcoach 

Studiehandledning 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen: 

  

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett 

annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket istället för på 

modersmålet, om det finns särskilda skäl. (5 kap. 4 § Skolförordningen (2011:185)).  

 

Här kan du ansöka om studiehandledning. Se bilaga  

 

Studiehandledning kan anordnas både individuellt och i grupp. För att studiehandledningen ska 

bli så bra som möjligt är det viktigt med god planering. Det är den undervisande läraren eller 

mentorn som ansvarar för elevens kunskapsutveckling och som vet vad eleven behöver hjälp 

med. Planering av studiehandledning 
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Läs mer om studiehandledning. Se bilaga Riktlinjer för studiehandledning på modersmål. 
 

Modersmål 

Modersmål är ett eget ämne med egen kursplan. En elev som har en vårdnadshavare med ett 

annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 

 

● språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, 

● eleven har grundläggande kunskaper i språket. Eleven har inte rätt att delta om språket 

är ett nybörjarspråk eller om tanken är att eleven ska lära sig språket i skolan. Det är 

ansvarig rektor tillsammans med modersmålslärare som avgör detta. Underlag för 

bedömning är kunskapskraven i ämnet modersmål, Lgr 11.  

 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning 

i elevens nationella minoritetsspråk, (10 kap. 7 § skollagen).  

 

Det är vårdnadshavare som ansöker om modersmålsstöd i förskolan eller 

modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmålsstöd i förskolan ges från det år barnet 

fyller 3 år. Ansökan om modersmålsundervisning/stöd finns på Salems kommuns hemsida.  

Se bilaga Ansökan om modersmålsundervisning 

Vårdnadshavare fyller i den och lämnar till närmaste förskolechef eller rektor. Det är sedan 

förskolechef eller rektor som skickar ansökan vidare till Centrum för flerspråkighet. 

  

Syftet med modersmål är att skapa en aktiv flerspråkighet. Barnen/eleverna ska lära sig mer om 

den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel kulturell 

identitet och kulturkompetens. 

  

De lärare som undervisar i modersmål kommer oftast från samma land och kultur som 

barnen/eleverna och har goda kunskaper i det svenska språket. 

  

Undervisningen sker på de skolor där lämpliga grupper kan bildas. Undervisningsgrupperna ska 

om möjligt vara åldershomogena, så att eleverna har samma språkkunskaper för att få kvalitet i 

undervisningen. Det kan innebära att undervisningen inte sker på elevens skola. 
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