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Information gällande ansökan till språkförskoleavdelningen
Violen i Sundbyberg
Språkförskoleavdelningen Violen, som finns på Backens förskola i Rissne, är en integrerad
verksamhet, dvs. här går 6 barn med språkstörning och 6 barn med typisk tal- och
språkutveckling.
För att söka till språkförskola krävs att vårdnadshavarna fyller i en ansökan. Det krävs också
ett logopedutlåtande. Bedömningen från logopeden är det viktigaste underlaget för att kunna ta
beslut om vilka barn som skall erbjudas plats.

Målgruppen är:
•
•
•
•

Barn med måttlig till grav generell språkstörning
Barn med grav expressiv språkstörning
Barn med pragmatisk språkstörning i kombination med ovanstående. Språksvårigheterna ska
vara det primära.
Barn boende i Sundbybergs kommun

Ansökan ska innehålla:
•
•
•
•

Ansökan från vårdnadshavarna
Logopedutlåtande: Se mer information nedan i ”Information för logoped”
Psykologbedömning: Om psykologbedömning saknas skicka remiss för ”kognitiv screening”
till t.ex. Öppenvårdspsykologerna på Karolinska Solna.
Pedagogisk beskrivning.

Samtliga ansökningsdokument finns på ds.se. Sök på språkförskolor.
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Vad händer sedan?
Barn och vårdnadshavare träffar logoped och pedagog på språkförskolan för lekobservation och
språkscreening. Vårdnadshavarna kallas även till ett separat samtal och ibland besöker logoped
och pedagog barnets nuvarande förskola. Efter detta prioriteras barnen efter grad av språkliga
svårigheter. Slutligen informeras vårdnadshavarna om deras barn erbjuds en plats. Även
vårdnadshavarna till de barn som inte har fått en plats informeras om detta. När
antagningsprocessen är avslutad skickas remissvar till logopeden.
Hör gärna av dig vid frågor!

Med vänlig hälsning
Stina Forslund, leg. Logoped.
Tel: 08-123 584 24
E-post: stina.forslund@regionstockholm.se

Information för logoped:
Datum: _______________________________________________________________________
Logoped: _____________________________________________________________________
Kombikakod: __________________________________________________________________
Arbetsplats: ___________________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________________________________________________
E-post: _______________________________________________________________________
Fullständig adress: ______________________________________________________________
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Logopedutlåtandet ska innehålla:
•
•

Ålder för första logopedkontakt och antal besök
Kortfattad anamnes
o Ärftlighet inom närmaste familjen
o Allmän utveckling
o Flerspråkighet, vilka språk och exponeringsgrad
o Eventuella övriga vårdkontakter, ex BUP, BUMM, HAB, ÖNH

•

Formell bedömning om möjligt annars informell bedömning
o Uttal
o Ordförråd/begrepp
o Grammatik
o Språkförståelse
o Samspel
o Allmän kommunikation ex, ögonkontakt, kroppsspråk, tecken
Behandlingssammanfattning
Medverkan vid bedömning och behandling
Diagnos

•
•
•

Ansökan med underlag skickas till:
Backens förskola, avdelning Violen
Logoped Stina Forslund
Kasernvägen 9
174 59 Sundbyberg

