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Utbildningsförvaltningen  
Förskola 

 
Ansökan till Språkförskolan Granen  
 
I Botkyrka finns språkförskolan Granen, som har hela Botkyrka kommun som upp-
tagningsområde.  
 
 För att söka plats krävs remiss från logoped. BVC kan förmedla logopedkontakt.  
  
Sista remissdatum är den 10 mars varje år. 
  
Remissen bör skrivas högst 3 månader tidigare, då det är viktigt att den innehåller 
aktuellt status.   
Under vårterminen besöker språkförskolans logoped och kommunens specialpeda-
gogiska samordnare barnets nuvarande förskola. Vårdnadshavare vars barn är aktu-
ella för en plats bjuds in till att besöka förskolan. Besked om plats lämnas senast 
under juni månad. Platserna fördelas utifrån barnens behov, inte utifrån kötid.   
 
För plats i språkförskolan skall vara aktuell bör följande kriterier vara uppfyllda:   
1. Barnet skall ha en diagnostiserad generell grav språkstörning. Sedvanlig logoped-
behandling skall vara prövad och funnen ej tillräcklig. TAKK (Tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation) bör ha introducerats.  
2. Språksvårigheterna ska inte bero på andra funktionsnedsättningar som t.ex. aut-
ismspektrumtillstånd, svår koncentrationsproblematik eller utvecklingsstörning.  
3. Barnets eventuella tilläggssvårigheter skall inte överskugga dess förmåga att till-
godogöra sig behandling och pedagogik i enlighet med verksamhetens mål.   
4. I remissen skall barnets språkliga förmåga beskrivas utförligt i ett separat utlå-
tande.  Journalkopior eller testprotokoll skall inte bifogas.   
5. Barnet skall också ha genomgått hörselkontroll och resultatet redovisas i remis-
sen.  
7. Förskolans rektor/biträdande rektor bör vara informerad om ansökan och försko-
lans pedagogiska beskrivning bifogas.  
6.  Om barnet genomgått en psykologbedömning eller annan neuropsykiatrisk ut-
redning bör den bifogas ansökan.    
  
Vid frågor, ring logoped Johanna Enhörning tel 070206 41 18 eller 
maila johanna.enhorning@botkyrka.se  
  
Remiss och bilagor skickas till:   
Botkyrka kommun  
Utbildningsförvaltningen  
Lisbeth Lindman  
147 85 Botkyrka  
   


