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Mottagande och placering av nyanlända elever i
grundskolan från och med läsåret 2016/2017
Alla nyanlända elever, årskurs F-9 hänvisas, från och
med den 8 augusti 2016 till START Stockholm för
mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning
och hälsosamtal:

START Stockholm
Ross Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel. 08-50833500
e-post: STARTstockholm@stockholm.se
Nyanlända: Med nyanländ elev menas att man är helt ny i Sverige eller
har varit inskriven i svensk skola kortare tid än 4 år (48 månader).

Rutiner:
Steg 1 Mottagande och placering:
Gäller alla nyanlända elever som söker skolplats i Stockholms stad,
alltså helt elever som är helt nyanlända i Sverige och nyanlända
elever som har vistats i Sverige och gått i svensk skola kortare tid
än 4 år.

stockholm.se



Vårdnadshavaren tar kontakt med START Stockholm,
antingen genom att de kommer direkt till START
Stockholm, per telefon eller via e-post. START Stockholm
bokar ett möte med eleven och vårdnadshavaren, tar in
uppgifter och fyller i mottagandeblankett.



START Stockholm informerar om det svenska skolsystemet,
den relativa närhetsprincipen, det fria skolvalet. Om eleven
är helt nyanländ informeras han/hon om den fortsatta gången
med kartläggning, hälsosamtal, placering och skolstart.



Eleven får stöd att välja skola, därefter skolplacerar START
Stockholm eleven. START Stockholm kontaktar rektor på
berörd skola. Eleven läggs upp i Bosko och grupplaceras
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tillsvidare i START. Mottagandeblanketten skickas till
rektor.


START Stockholm informerar eleven och vårdnadshavaren
om skolplaceringen.



Mottagande skola bokar mottagningssamtal med elev och
vårdnadshavare för att planera skolstart.



Rektor årskurs-, och grupplacerar eleven, samt informerar
elev och vårdnadshavare om placeringen.



Mottagande skola rekvirerar underlag från tidigare skola i de
fall eleven gått i annan skola i Sverige.

Steg 2 Kunskapsbedömning och hälsoundersökning
Gäller nyanlända elever som inte tidigare har gått i svensk skola:


START Stockholm bokar tid för inledande
bedömning/familjesamtal/kartläggning och hälsosamtal med
elev och vårdnadshavare.



START Stockholm informerar i ett familjesamtal om hur
undervisning i svensk skola fungerar, skolans förväntningar
och elevens rättigheter och skyldigheter.



START Stockholm kartlägger elevens tidigare skolbakgrund
och kunskaper, Skolverkets inledande bedömning, Steg 1
och 2, samt START:s kunskapskartläggningsmaterial SO,
NO, Ma och En.



START Stockholm lägger in dokumentationen från Steg 1
och 2 och kunskapskartläggningen i Skolwebben
Mottagande skola har nu tillgång till dokumentationen från
START Stockholm.



START Stockholms skolsköterska genomför en första
hälsoundersökning och dokumenterar i PMO.

Ingalill Hägglund,
Enhetschef
Enheten för mottagande av nyanlända elever.
ingalill.hagglund@ stockholm.se
08-50833788
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