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Ansökningsförfarande till språk- 
och talavdelningarna på Botulvs 
förskola  
För att söka resursplats på språk- och talavdelningarna på Botulvs förskola krävs en 
komplett ansökan. Ansökan skrivs av barnets vårdnadshavare.  

För att ansökan ska vara komplett behövs:  
• Logopedbedömning, högst ett år gammal vid ansökan. Bedömningen ska 

innehålla information om barnets språkförståelse och uttrycksförmåga på 
både ord- och meningsnivå, fonologi, oralmotorik, berättarförmåga och 
pragmatik.  

• Pedagogisk kartläggning gjord av förskollärare, signerad av biträdande 
förskolechef, från barnets nuvarande förskola (om barnet går på förskola).  

• Resultat från hörselkontroll.  
• Psykologbedömning är önskvärt.  

Barnet ska ha dokumenterade omfattande språkliga svårigheter där de språkliga 
svårigheterna är den primära problematiken. De språkliga svårigheterna ska inte 
förklaras av någon annan funktionsnedsättning, t.ex. hörselskada eller 
autismspektrumtillstånd.  

Platserbjudande baseras på behov, inte på kötid.   
Prioritering sker utifrån barnets behov av språkligt stöd och stimulans. Urval görs av 
antagningsgrupp bestående av logoped, psykolog och specialpedagog på Enheten för 
barns utveckling och stöd - EBUS Så här går ansökningen till:  

• Fyll i ansökningsblankett till språk- och talavdelningarna på Botulvs förskola. 
Den finns att ladda ner på förskolans hemsida, 
www.botulvsforskola.uppsala.se  

• Bifoga dokument enligt checklista på ansökningsblanketten.  

Skicka ansökan till EBUS senast den 1 mars till: 
EBUS – enheten för barns utveckling och stöd 
Att. Registrator 
Stationsgatan 12 
75275 Uppsala 
 

Utbildningsförvaltningen   
Information   
  
Handläggare:   
Ann-Christine Almroth   
EBUS - enheten för barns utveckling och stöd 
utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
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• I mars kommer antagningsgruppen från EBUS vid behov att besöka barnet på 
dess nuvarande förskola.  

• Efter detta kommer ett urval baserat på behov att göras. Beslut om plats tas av 
chef för EBUS.   

Vi räknar med att kunna lämna besked till vårdnadshavare i slutet av april per post.  

Om ditt barn erbjuds resursplats på språk- och 
talavdelningarna  
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Telefon: 018-727 00 00  

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se  

Om ditt barn erbjudits resursplats kommer vårdnadshavare att få information om hur 
du/ni ska slutföra antagningen i eBarnUngdom. I slutet av vårterminen kallar Botulvs 
förskola till ett överlämningsmöte med vårdnadshavare, pedagog och logoped från 
Botulvs förskola samt ev. pedagog från barnets nuvarande förskola.  

Om ditt barn inte erbjuds resursplats på språk- och talavdelningarna  

Det blir ibland lediga platser under året. Om vårdnadshavare önskar kan ansökan 
sparas under året så att barnet finns med i urvalet om det blir en ledig plats samt till 
nästa års antagningsperiod.  

Observera att ansökan kan behöva kompletteras med aktuell logopedbedömning.  

Frågor?  
 Vid frågor om antagningen, kontakta rektor magdalena.trenser@uppsala.se  Vid frågor 
kring språk- och talavdelningarna och vad det innebär att gå på en språkförskola, 
kontakta logoped Sara Wesslert, sara.wesslert@uppsala.se 018-7278868 på Botulvs 
förskola.  
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