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Inrättande av kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever 
 
Bakgrund 
Robertsfors kommuns grundskolor samt Lärcentrum, där bland annat svenska för invandrare 
(vuxenutbildning) samt Språkintroduktion (gymnasieutbildning för nyanlända ungdomar) 
bedrivs, har idag inget samordnat mottagande av nyanlända elever. Samarbete sker ibland 
kring enskilda elever, både gällande kartläggning av tidigare kunskaper och av inledande 
undervisning, men varje skolenhet ansvarar själva för ett fungerande mottagande. 
Konsekvensen av detta är att skolor med kort varsel behöver ställa om sin organisation 
och/eller utöka resurser för att möjliggöra att nyanlända elever så fort som möjligt får en 
fungerande skolgång. 
 
Kommungemensam mottagningsenhet 
En kommungemensam mottagningsenhet skulle underlätta arbetet med att säkerställa att 
alla nyanlända elever oavsett ålder får en hög kvalitet i introduktion med kartläggning av 
tidigare kunskaper, inledande undervisning i svenska som andraspråk samt 
studiehandledning på modersmålet. Genom att koncentrera resurserna till en enhet skulle 
en beredskap finnas att ta emot nyanlända elever utan större dröjsmål än en vecka. En 
gemensam mottagningsenhet skulle minska belastningen på övriga skolenheter samtidigt 
som kvalitén i mottagandet skulle höjas. 
 
Vid Lärcentrum finns idag mycket god kompetens både avseende introduktionsundervisning 
i svenska språket, alfabetisering samt kartläggning av nyanländas tidigare kunskaper. Det 
finns lärare vid enheten som har kompetens för och erfarenhet av att arbeta med 
undervisning inom hela det obligatoriska skolväsendet samt det frivilliga skolväsendet. 
Studiehandledare på flera modersmål med erfarenhet från svenskt skolväsende finns också 
knutna till Lärcentrums organisation. Då elevgruppen som Lärcentrum tidigare arbetat med 
minskar finns kapacitet inom organisationen att ta emot nya elevgrupper. Lokalernas 
beskaffenhet och placering i anslutning till en skolgård och med närhet till skolrestaurang är 
även lämpliga för mottagande av elever i spridda åldrar. 
 
Upplägg 
En mottagningsenhet fungerar så att alla nyanlända elever oavsett bostadsort inledningsvis 
skrivs in på den enheten. Där görs kartläggning av tidigare kunskaper och ges inledande 
undervisning i svenska som andraspråk. Beroende på elevens ålder och/eller utveckling 
slussas eleven ut till aktuell skolenhet efter en tid på mottagningsenheten. 
Mottagningsenheten ger då stöd till eleven och skolan som eleven ska börja vid för att 
övergången ska bli så smidig som möjligt. För elever i åldrarna 6-12 år är en rimlig maximal 
tid på en mottagningsenhet två månader, medan det för elever i åldrarna 12-14 år kan röra 
sig om en maximal tid på fyra månader. Elever som tillhör Svenska för invandrare eller 
Språkintroduktionsprogrammet slussas vidare till befintlig verksamhet inom Lärcentrum. 
 
Synpunkter som framkommit under beredning av förslaget 
Grundskolans rektorer är positiva till inrättandet av en mottagningsenhet då det skulle ge 
möjlighet att ha större framförhållning i planerandet för nyanlända elevers skolgång. 
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Resurserna skulle kunna användas mer effektivt genom samordning av mottagande och 
inledande undervisning. 
 
Personalen på Lärcentrum är positiva till förslaget då den kompetens som finns inom 
personalgruppen kan tas tillvara och ge positiva effekter för hela skolväsendet i Robertsfors 
kommun. 
 
Lärarförbundet i Robertsfors har även de uttryckt att de är positiva till förslaget, liksom 
kommunens flyktingsamordnare. 
 
Förslaget har även lyfts med lokal representant för Arbetsförmedlingen som ser det som en 
möjlighet att utöka samarbetet mellan skolan och Arbetsförmedlingen gällande de individer 
och familjer som faller under etableringsansvaret. 
 
Samordnare för nyanländas lärande i kommunen lyfter fram att många kommuner idag har 
en kommungemensam mottagning vilket innebär att processen, mottagande och bedömning 
blir likvärdig. När samma personer hanterar mottagandet ger det också en bättre 
kvalitetssäkring 
 
Finansiering 
Förändringen är möjlig att göra inom befintlig ram för Lärcentrum. 
 
Förslag till beslut 
Rektor för Lärcentrum ges i uppdrag att, inom ramen för befintlig ekonomisk ram och under 
förutsättning att en mottagningsenhet kan rymmas i de lokaler som skolverksamheten 
disponerar i dagsläget, i nära samarbete med övriga skolenheter i Robertsfors kommun 
bedriva en mottagningsenhet för nyanlända elever med start i augusti 2018 samt att 
utforma rutiner för övergångar mellan mottagningsenheten och övriga skolenheter. 
 
I tjänsten 
 
Hilda Vidmark 
Rektor Lärcentrum, Nybyskolan och Åkullsjöns skola 
 
 
 


