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Språkförskoleplats Kristianstads kommun
Här kan du ta del av information om ansökan till språkförskoleplats samt
beskrivning av verksamheten.

Vem erbjuds plats?
Förskolebarn i Kristianstads kommun med diagnostiserad språkstörning
kan i vissa fall erbjudas språkförskoleplats på Sjögårdens förskola.
Barnet ska ha bedömts och diagnostiserats av logoped och ha språkliga
begränsningar i en omfattning som gör det svårt för barnet att komma vidare
i sin språkutveckling i ordinarie förskoleverksamhet.
Vi erbjuder inte plats till barn med mer generella eller genomgripande
utvecklingsavvikelser eftersom språkförskolans kompetens först och främst
riktar sig till att utveckla kommunikativa och språkliga förmågor.

Ansökan
Utifrån bedömning och behandlingsresultat kan logoped i samråd med
vårdnadshavare skicka en ansökan om språkförskoleplats.
Ansökningsblankett finns på hemsidan. Till ansökan bifogas journalkopior
eller utlåtande som tydligt beskriver barnets språkliga förmågor, vilka
insatser som hittills erbjudits och den utveckling som skett.
I remissen ska kontaktinformation till båda vårdnadshavarna framgå och
båda vårdnadshavarna ska ha informerats om och godkänt att ansökan görs.
I de fall där det är aktuellt med ensam vårdnad ska det framgå.
När vi har tagit emot ansökan gör vi en bedömning om barnet kan erbjudas
plats. Om det finns ledig plats besöker förskollärare och logoped barnet på
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sin nuvarande förskola. Vårdnadshavare erbjuds också möjlighet att komma
på studiebesök till Sjögårdens förskola.
Då antalet språkförskoleplatser är begränsat ställs barnet ofta i kö i väntan
på att en plats blir ledig om det är aktuellt utifrån barnets ålder.
Information om placeringsbeslut ges till remitterande logoped via remissvar.

Verksamheten
Verksamheten är en heldagsomsorg där vårdnadshavares omsorgsbehov
ligger till grund för barnens närvarotid på förskolan.
Avdelningen är en storbarnsverksamhet där fyra platser är avsedda för barn
med språkstörning. Avdelning har färre antal barn. Föräldrasamverkan är
viktig och vi erbjuder tätare utvecklingssamtal för att tillsammans kunna
samtala kring vad som är viktigt för barnets vidare utveckling. På
avdelningen arbetar två förskollärare och en barnskötare. Avdelningen har
en logoped som arbetar 25 %. En specialpedagog är knuten till
verksamheten och vid behov kan psykolog från kommunens stöd- och
hälsoenhet konsulteras.
Logopedens uppdrag i förskolan är att i samarbete med förskolans
pedagoger utveckla och driva det språkutvecklande arbetet i lärmiljön.
Vi arbetar gemensamt utifrån förskolans läroplan och med målet att ett
språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra den dagliga verksamheten.
Barnen stimuleras både i sin spontana lek och i strukturerad verksamhet.
Arbetssättet anpassas efter barnets individuella utveckling och vi arbetar
både i större och mindre grupper. Vi arbetar för att barnet ska möta och
utveckla många olika sätt att kommunicera och därför används både TAKK
och GAKK i verksamheten.
Eftersom förskolans logoped inte har utredningsansvar kan det i vissa fall bli
aktuellt med fortsatt utredning på logopedmottagningen efter placering om
det kvarstår frågeställningar kring exempelvis verbal dyspraxi, oralmotorisk
förmåga och ät- och sväljsvårigheter.

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer!

3 (3)
Änr

Sjögårdens förskola
Avdelningen Delfinen
Hjalmar Söderbergs väg 16
291 45 Kristianstad
Tel 0733 – 13 59 05

