
Örebro kommuns mottagningsenhet för

barn från jordens alla hörn.

Vi erbjuder ett bra första bemötande 

och en trygg väg in i skolan.





• Gemensam ingång och ett likvärdigt mottagande 

• för alla nyanlända elever i grundskolan i Örebro kommun 

• Information och kartläggning steg 1- Bakgrund och språk

• Skolplacering

• Kartläggning steg 2 under max åtta veckor för årskurs 7-9-elever som är 
helt nyanlända

• Råd och stöd till skolor angående nyanländas lärande

Perrongens uppdrag



Ut i skolan på olika sätt

• Anvisningsskola

• Eget skolval

• Särskilda behov

• Förberedelseklass

• Språkklass

• Direkt ut i klass

• Via Perrongen 7-9



• Finns inget entydigt svar när det gäller förberedelseklass eller 

klassplacering direkt ut i klass. Det är viktigt att se varje individ som unik.

• Yngre barn klarar ofta bra att gå ut direkt i klass och det är bra för deras 

språkutveckling.

• De nyanlända eleverna ska vara hela skolans angelägenhet. Inte enskilda 

lärares. Viktigt att kartläggning och dokumentation av eleven förs vidare 

till all berörd personal.

Vad säger forskningen?



• En tidig och ordentlig kartläggning över elevens kunskaper och 

erfarenheter.

• Sprid resultaten till alla berörda lärare, anpassa undervisningen till det 

kartläggningen kommit fram till.

• Ge den nyanlända eleven den studiehandledning på modersmålet som 

behövs, säkra att den håller god kvalitet.

• Språkinlärning sker i alla ämnen. Kräver kompetensutveckling och 

pedagogiskt ledarskap.

• Gemensamma strategier på skolan. Lämna inte ansvaret till enskilda 

lärare. Långsiktig planering för lärandet.

Fem framgångsfaktorer enligt Skolinspektionen



Kunskap och kompetens hela vägen  

- den röda tråden

Politiker och tjänstemän

Skolledare

Sva-pedagoger, ämneslärare, elevhälsa

Modersmål och studiehandledning

Elev och förälder



• Allt fler nyanlända elever har tidigare skolgång i Sverige

• Viktigt med dialog med tidigare skola

• De flesta elever har kommit hit med sin familj. Inte så många 

ensamkommande.

• En del familjer har svårt med bostad. Elever kan flytta snabbt.

• Arabiska är det största språket 

Dagsläget



Elevhälsan

Familjesamtal, Hälsosamtal, Vaccination, EHT, Elevnära arbete                        

Löpande kontakt EH+EH
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Landa, Förtroende, Trygghet

Engelska steg 3

ModersmålsuppgifterDiagnos A

Steg 2 LitteracitetSteg 2 Numeracitet

Diagnos B

Tema

• Sverige
geografi, statsskick

• Sverige 
Samhällskunskap

• Värdegrund

• Hälsa

• Tid, Pengar

• Utbildning

• Trafik

• Natur




