
Språkförskolekonferens
2016 i Sollentuna



Välkommen till en resa med oss i Sollentuna!



Det här är Sollentuna
● Historisk mark, bosättningar sedan 2500 år 

tillbaka, fornlämningar och äldre bevarad 
bebyggelse

● Ligger mellan Stockholm och Arlanda

● 70 000 invånare och vi får ca 1000 
nya invånare varje år

● Kommunens yta är 56 km2 

varav 3 km2 är vatten 



● Borgerligt styrd sedan 70-talet
● Traditionell nämndorganisation med förvaltningsmodell
● God ekonomi
● 2500 medarbetare

● Närhet till natur, fyra naturreservat, aktivt miljöarbete
● Modern stadsplanering
● Trafikleder, tågtrafik, linbana
● Arenor för idrott

● IT-utveckling
● E-tjänster



Skolresan
Skollresan startar i förskolan

Målet är SVERIGES BÄSTA SKOLA där eleverna
● Känner trygghet i skolan
● Uppnår landets högsta meritvärden
● Når målen i alla ämnen 

Utmärkelser 2015 Guldäpplet, Bästa skolkommun, Guldtrappan



Förskolan i Sollentuna
21 kommunala förskolor och 51 fristående
Organiserade tillsammans med skola under rektors ansvar. Bitr rektorer med 
ansvar för förskolan

Nämndåtaganden som gäller alla förskolor
● Barnen i förskolan ska möta en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet
● Barnen i förskolan ska möta en verksamhet som stödjer utveckling och 

lärande
● Barnen i förskolan ska känna sig trygga
● Barnen i förskolan ska ges möjlighet att utveckla socialt samspel



Viktiga satsningar för att nå målen
Skolresan - alla ska med - skolresan startar i förskolan
Matematik
IKT
LUC - Lokala UtvecklingsCenter
Pedagogisk dokumentation och reflektionsarbete



Brage språkförskola 
Finns i Rotsunda Gård som ligger i norra delen av Sollentuna
Vi tar emot barn från 4 olika kommuner.
Det är 8 barn, tre förskollärare och en logoped på varje avdelning. 
Vi har två avdelningar:

en förskoleavdelning och en avdelning för 6-åringar/förskoleklass.
Brage språkförskola samarbetar med Danderyds Talklinik. Våra två logopeder 
har sin anställning på Talkliniken och placering på språkförskolan. 



Nu reser vi vidare tillsammans
Torsdagens program 
9.30-12 Ångest, depression och självkänsla hos förskolebarn med NPF
12-13 Lunch
13-14 Matematikprojekt i Sollentuna
14-14.30 Fika
14.30-16 Att ha barn på språkförskola och hur det går sedan
16-17 Årsmöte

I morgon startar vi kl 8.30



Fredagens program 
8.30-10 Ätovilja och dyspraxi
10-10.30 Fika
10.30-12.30 Konsten att styra sig själv i förskolan
12.30-13.30 Lunch
13.30-15 Att arbeta med språkstörning utifrån ett fysioterapeutiskt 

perspektiv
15-15.15 Avslutning


