Mottagningsenheten
- för dig som är ny i svenska skolan

Mottagningsenhetens personal: Mohammad Rahal, Hassan Boodaaye, Kristian
Karlsson Ståhl, Ida Carlgren, verksamhetschef Kaj Kaufeldt, Annelie Jonsson,
Camilla Bergström, Britt-Louise Norlander Lundin och Per Linderoth.

Välkommen till Mottagningsenheten!
Mottagningsenheten är Falköpings kommuns verksamhet
för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är
att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping.
På mottagningsenheten kartlägger vi elevens bakgrund, styrkor,
intressen och förmågor. Kartläggningen används sedan för att
anpassa den kommande utbildningen efter elevens behov.
Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras och utifrån
resultatet börja följa ordinarie undervisning. Detta kan ske helt eller
delvis i ordinarie klass eller fortsatt på Mottagningsenheten.

Personal
På Mottagningsenheten finns verksamhetschef, lärare, specialpedagog,
elevhälsokonsulent, skolsköterska, kurator samt arabisk- och
somalisktalande språkstödjare.

Inskrivningen
Elevens inskrivning sker på måndagsförmiddagar i Mottagningsenhetens
lokaler på Warenbergsgatan 5. Den består dels av ett inskrivningssamtal, dels av en rundvandring i mottagningsenhetens lokaler, där
eleven får möjlighet att bekantas sig med lokaler, personal och kamrater.
Till inskrivningen ska elevens id-handling och eventuella papper från
Migrationsverket tas med. Normalt sker skolstart måndagen efter
inskrivningen.

Kartläggning
Under den första tiden på mottagningsenheten sker en första
grundläggande kartläggning av elevens tidigare skolbakgrund och
kunskaper. Kartläggningen ligger sedan till grund för den vidare
planeringen av elevens utbildning.

Klassplacering
Efter kartläggningen kommer eleven att klassplaceras. Klassplacering
sker efter cirka två veckor. Därefter kan eleven helt eller delvis börja
att gå i ordinarie klass. Vid behov sker undervisningen på
Mottagningsenheten.

Undervisning på mottagningsenheten
Den undervisning som erbjuds på Mottagningsenheten följer den
svenska läroplanen i samtliga ämnen. Målet är att eleven så snabbt som
möjligt ska få tillräckliga kunskaper för att kunna delta i undervisning i sin
ordinarie klass i någon av Falköpings skolor.

Den fortsatta undervisningen
När eleven är redo för undervisning i ordinarie klass genomförs en
djupare kartläggning på mottagande skola som anpassar undervisningen
efter elevens behov.

Kontakt
Besöksadress:
Mottagningsenheten
Warenbergsgatan 5
521 35 Falköping

Telefon:
0515-88 64 00

Warenbergsgatan 5

