
Slussen 
Mottagande av nyanlända familjer med 
barn och ungdomar i åldrarna 1-19  



 
 
 
 
 

Slussens mål 
 

Nyanlända barn/ungdomar 1-19 år, och deras 
föräldrar ska få en likvärdig och trygg 
introduktion i svenskt skolsystem och samhälle. 
 
 



Mottagande och kartläggning 
• Samhällsinformation till föräldrar 
• Pedagogisk kartläggning 
• Social kartläggning 
• Hälsobesök  
• Undervisning i svenska 
• Elevpass 
• Tidiga insatser 
• Studie-och yrkesvägledning vid behov 
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Pedagogisk kartläggning 
• Förskola-gymnasium  
• Skolbakgrund 
• Litteracitetssamtal 
• Numeracitetssamtal 
• Kartläggningsövningar i grupp 
• Undervisning 
• SYV 
• Dokumentation   



Skolbakgrund 

Heterogen grupp: 
• Olika skolformer 
• Brist på kontinuitet  
• Stora kunskapsskillnader 



Kartläggning av hälsostatus/behov 

• Hälsosamtal/hälsoundersökning (6-19 år) 
• Vaccinationsstatus/ vaccination 
• Samverkan med olika medicinska insatser samt kontakt 

med skolläkare vid behov 
• Dokumentation 
 



 
Hälsobesök 

• Vikt, längd samt dokumentering av föräldrarnas längd. 
• Undersökning av rygg ( >10 år ) 
• Synundersökning  
• Hörselundersökning 
 



 
Social kartläggning 

 

• Familjeförhållanden, bakgrund, flykt, hälsa, trauma, fritid, 
skola/arbete, nuvarande situation,  

• Stöd och rådgivning 
• Dokumentation 
• Gruppverksamhet 
 



Symtom 
• Sömnsvårigheter, mardrömmar 
• Koncentrationssvårigheter 
• Oro, ångest 
• Svåra minnen/minnesproblematik 
• Svårighet att reglera känslor 
• Fysiska besvär 

 



Kartläggning för skolframgång 

• Social, medicinsk och pedagogisk kartläggning: 1+1+1=4 
• Kartläggningen – förutsättning för individuell anpassad 

skolstart 
• Stärker elevens självkänsla 
• Kunskap om elevens bakgrund/situation ger stöd i 

bemötandet av eleven 
• Genom kartläggning identifierar vi tidigt ev. stödbehov. 

 



Sekretess 

• Överlämnande 
• Sekretessmedgivande 
 



Slussen-kontaktuppgifter 
kristian.nilsson@kristianstad.se (enhetschef) 
magdalena.akesson@utb.kristianstad.se (lärare) 
johanna.jonsson@kristianstad.se (skolsköterska) 
polyxeni.konstantinou@kristianstad.se (social rådgivare) 
 
Besöksadress: Genvägen 7, 291 59 Kristianstad 
Telefonnummer: 044 -13 23 11 
Slussen@utb.kristianstad.se 
www.kristianstad.se 
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