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Resursenheten
Ingress
Vi är en ny enhet i positiv utveckling. Vår verksamhet bygger på att barnen
utifrån en lustfylld och utmanande arbetssätt ska utveckla sin egen identitet
och sin upptäckarlust.
Vi ska ge goda förutsättningar för lärande, tron på den egna förmågan och
bekräfta barnen som individer.
Vår ambition är att alla har tillgång till en pedagogisk miljö som är trygg och
som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera
barnet att utforska sin omvärld.
Vi menar att alla barn kan, utifrån sin förmåga.
Vårdnadshavarna och förskolan samverkar om skolplaceringen.
ÅTAGANDE

Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass
I förskolans läroplan Lpfö-98 (reviderad 2010) kan man läsa följande:
”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de
nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.”
Vi följer Stockholms stads rutiner för övergång från förskola till förskoleklass,
med överlämnande-/avslutningssamtal med vårdnadshavare, barn och
förskoleklass/skola. Förskolorna komplettera dessutom med egna rutiner för
övergångar till skola.
På Bamse görs en omfattande utredning/kartläggning innan skolplacering. Det
är en språklig utredning (Språkförståelse för ord och meningar, passivt/aktivt
ordförråd, grammatik/meningskonstruktion, fonologi/uttal och pragmatik).
Utvecklingsbedömning görs av konsultpsykolog. Den skola som
vårdnadshavarna önskar kommer på besök och träffar barnet i verksamheten
under en förmiddag.
De flesta av barnen går ett förlängt år på Bamse och tillsammans med skolan
görs det en bedömning om barnet ska börja förskoleklass eller första klass.
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Skolan får muntlig och skriftlig information om språklig status, pedagogiskt
utlåtande och psykologens utlåtande. Bamse har även en 6 års verksamhet med
särskilda aktiviteter som är anpassade och skolförberedande.
På hösten, året innan barnen på Reimers specialförskola ska börja i
förskoleklass kallar förskolechefen vårdnadshavarna till ett möte där
förskolechefen informerar om särskolan.
På mötet informerar förskolechefen om ”Ansökan om deltagande i
förskoleklass förberedande för skolgång i särskolan” som skall till
Mottagandeteamet tillsammans med:




Pedagogisk utlåtande, som ansvarig pedagog skriver.
Psykologutlåtande
Läkarutlåtande

Därefter tar skolan eller förskolan kontakt, så de kan komma på besök till
förskolan under våren. Här få de se barnet i en miljö som är känd för barnet. Då
får de också muntlig information om barnets förmågor, vad barnet tycker om
och vilka behov barnet har. Ansvarig förskollärare/specialpedagog lämnar över,
i samråd med vårdnadshavarna pedagogisk ett utlåtande som de har skrivit om
barnet.
Ibland följer medarbetarna med vårdnadshavare på besök inför skolvalet. I
samråd med Habiliteringen tar sjukgymnast och arbetsterapeut kontakt med
skolan och lämnar över information om barnet.
Genom kontinuerliga samtal med vårdnadshavare är de informerade om
förskolans/skolans förberedelser inför skolstarten.
RÄTTELSE

Om Du anser att vi inte lever upp till våra åtaganden så vill vi att Du kontaktar
oss och lämnar Dina synpunkter. Vi kommer då att ta upp Dina synpunkter i
arbetsgruppen/med dem de berör på ett veckomöte. Tillsammans med Dig för
vi sedan en diskussion om hur vi tänkt och vad vi kan förbättra.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Om du har synpunkter på vår verksamhet vill vi att du berättar det för oss. Det
ger oss en chans att förbättra vår verksamhet.
Du kan framföra dina synpunkter via Stockholms stads hemsida
www.stockholm.se under rubriken ”Tyck till” eller via stadsdelsförvaltningens
blankett med samma namn. Blanketten finns även på förskolan.
Andra sätt är genom brev, genom e-post eller muntligen till personalen och
förskolechefen
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VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om verksamheten är du välkommen att kontakta respektive
förskola eller förskolechefen.
Språkförskolan Bamse 08-508 12 026
Reimers specialförskola 08-508 12 218
Stockholm 2014-02-07

Eva Eriksson
Förskolechef/enhetschef
Södermalms stadsdelsnämnd
Adress: Box 4720, 10266
Stockholm
Telefon: 08-50812000

Resursenheten
Adress: Box 4270, 102 66
Stockholm
Telefon: 08/50812113

E-post: soder.stockhol m.se

E-post: eva.eriksson@stockholm.se
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