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Skolanmälan 

Det är vårdnadshavare som ansvarar för att anmäla sitt barn till skolan. För en nyanländ 
vårdnadshavare är det svårt att veta vilka regler som gäller och hur man ska göra. Det är därför 
viktigt att de som kommer i kontakt med nyanlända vårdnadshavare informerar om skolanmälan 
och hur man ska gå tillväga. På www.ystad.se finns information speciellt riktad till nyanlända om 
skolval och utbildning i Ystads kommun. 

Anmälan görs på samma sätt för alla elever i grundskolan. Skolvalsblanketten finns att hämta på 
www.ystad.se. Vårdnadshavare/god man ska skriva under blanketten. Om eleven inte har 
fullständigt personnummer bifogas kopia av dokument som styrker elevens identitet, t.ex. LMA-
kort eller pass, samt relation till vårdnadshavare.   
Anmälan skickas in till förvaltningen för Kultur och Utbildning:  
  
YSTADS KOMMUN 
Kultur o Utbildning 
271 80  YSTAD 
  
När anmälan inkommit till Kultur och utbildningsförvaltningen informeras rektor och 
verksamhetschef för modersmålsundervisning och studiehandledning. Verksamhetschefen 
informerar kartläggare, som kontaktar familjen och bokar tid för kartläggningssamtal tillsammans 
med tolk. Om skolönskemål inte kan tillgodoses blir eleven erbjuden plats på annan skola. 
Sedan kan eleven begära att bli överflyttad till den önskade skolenheten utifrån en kö som sköts 
av kommunens handläggare. 

http://www.ystad.se/
http://www.ystad.se/
http://www.ystad.se/


Litet hälsosamtal  
Under en del av Skolverkets kartläggning av nyanlända steg 1 deltar representant från Barn- och 
Elevhälsan (företrädesvis mottagande skolas skolsköterska). Syftet med att Barn- och Elevhälsan deltar 
är att informera om sekretess, samla information om hälsostatus och vaccinationer, ge råd utifrån den 
information som framkommer vidare informera om elevhälsans medicinska insats (EMI) och skolans 
hälsoundersökning (längd, vikt, syn, hörsel, ryggundersökning) samt informera om och remittera till 
hälsoundersökning av nyanlända i primärvården, om denna inte redan är genomförd. 



Kartläggningen genomförs i enlighet med Skolverkets riktlinjer. Den ska göras så snart som möjligt, senast inom två månader från det att eleven 
tagits emot i skola (3 kap. 12 d § skollagen). Kartläggningen ger en grund för skolans planering och genomförande av den nyanlända elevens 
fortsatta utbildning. Den ger också eleven möjlighet att visa sina styrkor och förmågor. Skolverkets kartläggningsmaterial består av Steg 1, Steg 2 
och Steg 3. Steg 1 och 2 är obligatoriska att genomföra.

Skolverkets kartläggning av nyanlända Steg 1 görs av central kartläggare för elever i åk 1-9. Då det under samtalet kan framkomma känslig 
information används certifierad tolk. Syftet med kartläggningen är att informera vårdnadshavare och elev om svensk skola samt att samla 
information om elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och 
beskrivningar. 
Vårdnadshavare ombeds ta med:

• legitimation eller pass 
• dokument från Migrationsverket eller Skatteverket 
• elevens hälsojournal med vaccinationskort  
• elevens betyg 

Skulle information framkomma som tyder på att eleven behöver annan skolform än grundskola, skolplaceras eleven inom grundskolan och rektor 
gör en ansökan om insats från Barn- och Elevhälsan som startar utredning. Under utredningstiden kan beslut fattas om omvänd integrering. 
I kartläggningssamtalet får föräldrarna information om:

• det svenska skolsystemet 
• skolplikt 
• frånvaroanmälan 
• skoltider 
• ämnen 
• idrott och idrottskläder 
• simkunnighet 
• kost 
• raster 
• bibliotek 
• modersmålsundervisning/studiehandledning 
• föräldramöte 
• utvecklingssamtal 

Blanketter som lämnas till vårdnadshavare under kartläggningssamtalet:
• GDPR 
• ansökan om modersmålsundervisning 
• önskemål från skolenheterna



Kartläggning steg 2 
I Skolverkets kartläggning av nyanlända Steg 2 kartläggs elevens kunskaper inom 
områdena litteracitet och numeracitet.

Materialet består av två delar, Litteracitet samt Numeracitet. De båda delarna ger 
tillsammans med Steg 1 underlag för att bedöma i vilken årskurs och 
undervisningsgrupp en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer 
bör placeras, samt hur tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. Kartläggningen 
ger också underlag för att planera undervisningen utifrån elevens kunskaper, 
förutsättningar och behov. 

Kartläggning för åk 1-6 görs av central kartläggare. För åk 7-9 genomförs 
kartläggning steg 2 och 3 av kartläggare inom högstadieskolan eftersom nyanlända 
elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. 
Den individuella studieplanen ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till det 
nationella gymnasieprogram, som eleven önskar gå. Eleven ska också kunna få en 
anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. 



Litteracitet 
Litteracitet kartlägger hur eleven har använt språket i olika sammanhang. Begreppet 
litteracitet används här som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter kopplade till 
skrift. Det är inte bara läsande och skrivande utan också olika muntliga aktiviteter i 
samband med läsande och skrivande, till exempel högläsning och diskussion om 
texters innehåll.

Det finns två spår i materialet, Spår A och Spår B, beroende på hur långt eleven 
kommit i sin läs- och skrivutveckling. Spår A används för elever som är i ett tidigt 
skede av sin läs- och skrivutveckling och Spår B används för elever som kan läsa 
och skriva. De två spåren har en gemensam lärarhandledning, men olika samtals- 
och dokumentationsunderlag och olika uppgifter.



Numeracitet 
Numeracitet definieras i Skolverkets material som att använda matematiskt tänkande. I 
kartläggningen får eleven lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina 
lösningar.

Denna del av kartläggningen prövar alltså inte elevens kunskaper i skolämnet matematik enligt 
läroplanen, utan matematiskt tänkande i ett vidare sammanhang. Materialet är uppdelat i två spår, 
ett för elever som är yngre än 9 år och ett för elever som är 9 år och äldre. I kartläggningen för 
elever yngre än 9 år ligger fokus på taluppfattning och inte problemlösning. 



Kartläggning steg 3 
Det tredje steget i Skolverkets kartläggning av nyanlända är ett stöd för den 
undervisande ämnesläraren i att planera och genomföra undervisningen 
utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Det 
tredje steget genomförs av ämnesläraren på skolan där eleven blivit placerad. 
Det är en fördel om eleven så snart som möjligt får visa sina kunskaper i olika 
ämnen så att skolan kan planera undervisningen för eleven i samtliga ämnen. 
Kartläggningen kan göras i alla årskurser, men företrädesvis i åk 7-9

 Kartläggningsmaterial för Steg 3 finns i ämnena:

• biologi 
• engelska 
• fysik 
• historia 
• idrott och hälsa 
• kemi 
• matematik 
• religionskunskap 
• samhällskunskap 
• teknik 



Överlämningsmöte/planeringsmöte 
Syftet med överlämningsmötet/planeringsmötet är att överlämna information från 
kartläggningen till skolan och att planera för elevens skolstart. Mötet är ett 
tjänstemannamöte. Familjen eller eleven ska alltså inte närvara. Kartläggare 
informerar rektor om att kartläggningen är genomförd.

Vilka personer som behöver närvara kan naturligtvis variera mellan olika skolor, 
beroende på vilken funktion man har. Rektor beslutar om vem som sammankallar till 
mötet. För en effektiv överlämning kan det vara lämpligt att förutom kartläggare 
också rektor, skolsköterska, elevstödssamordnare, mentor, lärare i svenska som 
andraspråk, verksamhetschef för modersmålsundervisning/studiehandledning och 
studiehandledare deltar. Då kan samtliga berörda samtidigt ta del av den information 
som överlämnas.

I mötet överlämnas information som framkommit i kartläggningen och som tjänar 
som underlag för beslut om årskursplacering, placering i undervisningsgrupp och för 
planering av undervisningen.

I mötet diskuteras studiehandledningsresurs och vilken introduktion eleven kan 
behöva.

I mötet bestäms tidpunkt för introduktionsmötet med familjen och tidpunkt för 
skolstart.

Skolan meddelar familjen tidpunkt för välkomstmöte och skolstart.



Välkomstmöte/introduktion 
Det är ett stort steg att börja skolan i ett annat land. Det är mycket information som ska processas för 
vårdnadshavare och elev. Därför är det viktigt att det är få personer som deltar i mötet från skolans sida. 
Syftet med mötet är att eleven med familj får träffa undervisande lärare och få en konkret bild av skolan 
och skolgången. Rektor, eller den rektor beslutar, sammankallar. 
 
Deltagare i mötet är exempelvis mentor, elev, vårdnadshavare, tolk vid behov. I mötet kan det ges 
information om

• klassen (foto) 
• skolan i stort 
• kost 
• idrott, raster, kläder 
• iPad/dator, bibliotek 
• väg till skolan (taxi för elever i grundsärskolan) 
• fritids 
• utvecklingssamtal 
• läxor 
• trivselregler 
• sjukanmälan/frånvaro (skolplikt) 
• V-klass 

Vårdnadshavare ger information om sitt barn.  

Mentor förbereder introduktionsdagen 
• plats 
• kapprum 
• klassen  

För att underlätta för eleven kan skolan ansöka om att studiehandledare är med under så stor del av dagen 
som möjligt exempelvis under: 

• lektion 
• rast         
• lunch  



Åtgärder som kan underlätta i skolstarten: 
• tydliga rutiner och strukturer för dagen/lektionen 
• bildstöd på tavlan 
• tydliga instruktioner i ett eller få led med bildstöd 
• skriftlig instruktion på papper 
• förståelse för att det är tröttsamt att inte förstå 
• korta arbetspass med inbyggda pauser 
• begreppskartor inför nya arbetsområden 
• tydligt och genomtänkt samarbete med SvA, studiehandledare och 

modersmålslärare 
• skriv upp efterhand på tavlan 
• visa handfast (modellera) 
• använd elev för att återberätta  
• använd formella ord tillsammans med synonymer som är vardagliga 
• skapa uppgifter som kräver interaktion  
• se till att det finns en informationsklyfta som eleven kan klara att fylla på egen 

hand 
• tydligt syfte  
• förklara vilket resultat som förväntas 
• kognitivt anpassad uppgift 
• uppgiften integrerad med ämne (andraspråksutveckling går hand i hand med 

kunskapsinhämtningen) 

Det finns möjlighet för prioriterad timplan och utökad undervisningstid i SvA. Anpassad 
timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de 
ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte 
får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för 
andra elever som går i motsvarande årskurs. (Skollagen 3 kapitlet 12 h §) 
Ett beslut om prioriterad timplan får fattas om det behövs för att eleven så snart som 
möjligt ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den undervisningsgrupp som 
eleven normalt hör till. En elev får omfattas av prioriterad timplan under högst ett år 
och eleven får inte under denna tid ges mindre undervisning totalt än andra elever i 
samma årskurs hos huvudmannen. (Skolförordningen 9 kap. 4 a §)



Uppföljning 
Uppföljningen har två syften.

Det första syftet är att följa upp den enskilda eleven och elevens utveckling. 

• Hur går det för eleven? 
• Vad fungerar/vad fungerar inte?  
• Styrkor/utvecklingsmöjligheter 
• Hur går vi vidare? 
• Fortsatt studiehandledningsbehov (Vilken riktning? Hur går vi vidare?) 

Det andra syftet är uppföljning av mottagandet av nyanlända elever, som en 
del i kommunens och skolans systematiska kvalitetsarbete gällande 
nyanlända elever. Genom mötet kan kommunen få en bild av vilka resurser 
skolan har för att leva upp till bestämmelserna om mottagandet. 
Uppföljningsmöten kan på så sätt skapa grund för resursfördelning, 
långsiktig planering och uppföljning av arbetet med mottagande och fortsatt 
utbildning av nyanlända elever. 
 

Förutom kartläggare deltar exempelvis undervisande lärare, SvA och 
studiehandledare, verksamhetschef för modersmålsundervisning i 
uppföljningsmötet. Rektor, eller den rektor beslutar, sammankallar 1-2 
månader efter skolstart.



Hela arbetsgången hittar du på…….



Den första tiden i Sverige kan innebära förändringar i 
boendesituation för många nyanlända. Det finns en stor rörlighet 
och många nyanlända elever flyttar mellan olika kommuner innan 
boendesituationen stabiliseras och blir mer permanent. Ofta får 
familjer besked om nytt boende med kort varsel och hinner inte 
alltid meddela skolan om eventuell utflyttning. Enligt Skollagen 3 
kap. 12 j § (SFS 2018:1098) ska den skolenhet som eleven lämnar, 
till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om 
eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven.  



(Planerings)stödet är tänkt som en möjlig hjälp till undervisande lärare, vad som är bra att tänka på 
i förhållande till nyanlända i allmänhet och den specifika eleven i synnerhet.  

Åtgärder som kan underlätta: 
• tydliga rutiner och strukturer för dagen/lektionen 
• bildstöd på tavlan 
• tydliga instruktioner i ett eller få led med bildstöd 
• skriftlig instruktion på papper 
• förståelse för att det är tröttsamt att inte förstå 
• korta arbetspass med inbyggda pauser 
• begreppskartor inför nya arbetsområden 
• tydligt och genomtänkt samarbete med SvA, studiehandledare och modersmålslärare 
• skriv upp efterhand på tavlan 
• visa handfast (modellera) 
• använd elev för att återberätta  
• använd formella ord tillsammans med synonymer som är vardagliga 
• skapa uppgifter som kräver interaktion  
• se till att det finns en informationsklyfta som eleven kan klara att fylla på egen hand 
• tydligt syfte  
• förklara vilket resultat som förväntas 
• kognitivt anpassad uppgift uppgiften integrerad med ämne (andraspråksutveckling går hand 

i hand med kunskapsinhämtningen) 
• i ett startskede kan det vara viktigt att fördela studiehandledarresursen till praktisk-estetiska 

ämnen för att garantera elevens säkerhet i exempelvis slöjdsal samt hem- och 
konsumentkunskapssal 

Befintliga appar för läs- och skrivinlärning samt ordförståelse: 
• ABC raketen         (bokstavsinlärning, skriva och förstå ord) 
• Berätta med NE     (skapa egna berättelser) 
• Bluefire reader     (läshjälp) 
• Författa med NE    (skriva och spara egna berättelser) 
• Inläsningstjänst    (inlästa läromedel) 
• Legilexi        (lästräning) 
• Legimus        (läsa böcker) 
• Minilobes ABC    (bokstavsträning) 
• Minilobes Ordkronan    (ordförståelse) 
• Polyglutt        (digital bilderbokstjänst) 
• Pussla med NE    (läs- skriv- och ordförståelse) 
• Spel-Ett        (läsinlärning) 
• Stava med NE        (stavning/läsinlärning)

Befintliga appar för matematik: 
• Fingu            (talupfattning) 
• Geoboard        (geometri, symmetri, area, omkrets) 
• Nomp            (färdighetsträning) 
• Pet bingo        (+ - x /) 
• Räkna med NE    (+ - x /) 
• Räkneapan        (+ - x /) 
• Sortera och räkna med NE   

Befintliga appar för översättning: 

• Google översätt 
• Skriva röst översättare 

Lära svenska appar (kostnadsfria): 

• Duolingo 
• Hej bas 
• Lingio 
• SVT språkplay

Program/appar som kan underlätta (kräver köp): 

• Studi (förberedande filmer, quiz och begreppskartor)  
• Widgit (bildstödsprogram)


