
 

 

Linköpings kommun  2016-10-12 
Skäggetorpsskolan 
Förberedelseklasser (FBK) 
 
 
Skäggetorpsskolans handlingsplan för mottagande av nyanlända elever  
 
Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära 
eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. Samtliga elever har ett annat modersmål än svenska och är 
nybörjare i svenska språket (Skolverket, 2008:6) Som nyanländ betraktas eleven i upp 
till fyra år. 
 
 

1. Eleven anländer med sin familj och skrivs in på den centrala 
mottagningsenheten Adjunkten. Vid inskrivningssamtalet på 
mottagningsenheten Adjunkten bestäms vilken skola som blir elevens 
hemskola. Eleven kartläggs i numeracitet och litteracitet (steg 1 & 2) på 
mottagningsenheten, vilket ligger till grund för den årskursplacering som ska 
vara gjord inom 2 månader från att eleven börjar i den svenska skolan. 
Årskursplaceringen beslutas av rektor. Kartläggningar från mottagningsenheten 
Adjunkten ska vara hemskolan tillhanda innan eleven börjar. 

 
 

2. Processtödjaren besöker den nya eleven på mottagningsenheten Adjunkten. 
Processtödjaren får även en muntlig överlämning från mottagningsenheten 
Adjunkten innan eleven börjar på hemskolan. Processtödjaren bjuder in eleven 
till den nya skolan innan skolstart och ger en rundvandring på skolan. Eleven 
får även träffa sina klassföreståndare och i möjligaste mån även träffa sina nya 
klasskamrater.  
 
 

3. Utifrån det som kommer fram i kartläggningen placeras eleven i adekvat grupp, 
förberedelseklass eller ordinarie klass. Beslut om placering i förberedelseklass 
görs av rektors delegat Processtödjaren tar kontakt med expeditionen för att 
skriva in eleven på skolan och tar därefter kontakt med de blivande 
klassföreståndarna. Processtödjaren delger de blivande klassföreståndarna den 
information och de kunskaper som är dokumenterade.  Ansökan om 
studiehandledning görs.   
 

4. I förberedelseklass får eleven gå max 2 år. Vi har en nybörjargrupp, basgrupp, 
för alla nyanlända elever utan erfarenhet av svensk skola.  
Integrering i ordinarie klass påbörjas i minst ett ämne så snart eleven börjar på 
sin hemskola.  

 



 

 

 
5. Eleven startar undervisningen i skolan, följer klassens schema och ansvariga 

ämneslärare påbörjar en vidare kartläggning av elevens kunskaper i de olika 
ämnena. Processtödjaren kallar till introduktionssamtal med vårdnadshavare, 
elev, skolsköterska samt kf där skolans regler och rutiner gås igenom och 
förklaras, blanketter fylls i och det finns utrymme för att ställa frågor. Ansökan 
till modersmålsundervisning fylls i.  

 
6. När eleven bedöms ha tillägnat sig grundkunskaper i skolans ämnen, med stöd 

av förnivåer i ffa Sva, flyttas eleven till en fortsättningsgrupp. Innan detta sker 
ska kartläggningar i de teoretiska ämnena vara gjorda och skickade till 
processtödjarna/ W3D3 samt läggas i en mapp som ges till mottagande kf.  
 
Fortsättningsgrupper: 
FBK 6-7: där elever som anses till viss del kunna tillgodogöra sig ordinarie 
klassers undervisning riktat mot årskurs 6 eller 7 deltar. 
FBK 8: där elever som anses till viss del kunna tillgodogöra sig ordinarie 
klassers undervisning riktat mot årskurs  8 deltar. 
FBK 9: där elever som anses till viss del kunna tillgodogöra sig ordinarie 
klassers undervisning riktat mot årskurs 9 deltar. 

 
7. När varje ansvarig ämneslärare bedömer att eleven har tillägnat sig så pass 

godtagbara kunskaper och förmågor i ämnet att eleven anses kunna klara av 
ordinarie klass undervisning eller att eleven har gått 2 år i förberedelseklass, tar 
denne kontakt med processtödjare. Kartläggningar, steg 1-3, samt bedömning 
av elevens kunskaper i ämnet ska vara gjorda innan inslussning till ordinarie 
klass. Processtödjaren går ut och observerar eleven. Processtödjaren meddelar 
blivande kf samt undervisande lärare i ordinarie klass om att det kommer en ny 
elev. Nya kartläggningar skickas till processtödjarna/ W3D3 samt läggs i 
mappen som lämnas till mottagande kf. 
 

8. Innan eleven startar i ordinarie klass på heltid alternativt i nära anslutning kallar 
processtödjarna till en överlämningskonferens. Både överlämnande och 
mottagande personal bjuds in till konferensen. Om vi ser att eleven är i behov 
av stöd i RT lämnas en ansökan dit i god tid , ca en termin, innan eleven börjar 
i ordinarie klass. 

 
 

9. När eleven börjar i ordinarie klass kallar processtödjare till ett 
inslussningssamtal med elev, vårdnadshavare, överlämnande och mottagande 
kf.  
 

10. Processtödjaren är knuten till eleven den första tiden i ordinarie klass och har 
som uppgift att se till att eleven får en bra start i den nya klassen och att eleven 
känner sig inkluderad. 


