Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tal- och språkklasserna, Tjelvarskolan/Solbergaskolan

INFORMATION OM TAL - OCH SPRÅKKLASSERNA
PÅ TJELVARSKOLAN OCH SOLBERGASKOLAN
Allmänt
Tal- och språkklasserna år F-3 finns på Tjelvarskolan och år 4-6 på Solbergaskolan i Visby.
Upptagningsområdet är hela Gotland. Skolskjuts ordnas vid behov med taxi. Vid behov av
fritidshemsplacering sker denna i elevens hemskola.
De elever som prioriteras har primära tal- och språkproblem av den svårighetsgraden att de
inte har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i hemskolan. Tal- och språkklasserna är
en särskild undervisningsgrupp, vilket innebär att målet är att eleverna skrivs ut från
språkklassen så snart de förmodas klara undervisningen i hemskolan. En förutsättning är att
hemskolan kan tillgodose elevens behov av kompensation samt anpassning av pedagogik och
förhållningssätt. Under placeringstiden ges fortlöpande information till hemskolan om elevens
utveckling och måluppfyllelse.
Undervisningen följer läroplanen i samtliga ämnen men med anpassningar av metod, miljö
och material utifrån ett språkstörningsperspektiv. Med hänsyn till elevernas svårigheter får de
anpassad undervisning, språklig stimulans och i vissa fall enskild träning. I klasserna arbetar
lärare med specialpedagogisk kompetens och förskollärare. Två logopeder är knutna till
klasserna.
Intagning till tal- och språkklass sker till höstterminen. I mån av plats kan ev. placering ske
även till vårterminen. Ansökan ska vara Tjelvarskolans alternativt Solbergskolans rektor
tillhanda senast 15 februari.
Kriterier
Verksamheten är inriktad på elever med primära tal- och språksvårigheter, som ej är
sekundära till psykisk utvecklingsstörning, autism, grav syn-/hörselnedsättning eller grava
koncentrationssvårigheter (ADHD).
1.
-

Tal- och språkliga kriterier:
Generell språkstörning (grav språkstörning, d v s problem med flera språkliga domäner)
Grava läs- och skrivsvårigheter till följd av språkstörning (år 4-6).
Vid flerspråkighet bör språkstörningen vara dokumenterad på elevens alla språk.

2. Utvecklingsmässiga kriterier: Psykologbedömning visar en kognitiv funktionsnivå
som inte ligger under genomsnittet på s.k. icke-språkliga uppgifter.
3. Pedagogiska kriterier: Eleven ska inte ha behov av ytterligare resurser t ex en
personlig assistent, utöver den befintliga personalgruppen och specialpedagogiska
inriktningen.
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Ansökan som initieras av logoped

Ansökan som initieras av hemskola

Eleven är redan känd av logoped på logopedmottagningen. Denne kontaktar rektor på
hemskolan och rekommenderar tal- och
språkklass.

Elevens hemskola märker behov och önskar
utredning. Skolhälsovården skickar remiss till
logopedmottagningen i enlighet med rådande
rutiner för utredning av språklig förmåga.
Remissen bör vara logopedmottagningen
tillhanda i mycket god tid före önskad
placering för att kunna säkerställa att
logopedbedömningen blir klar innan sista
ansökningsdag.

Rektor aktualiserar även en psykologbedömning via Barn- och elevhälsan, UAF.
Om den sammantagna utredningen av elevhälsoteamet och logoped visar att
eleven skulle vara aktuell för tal- och språkklass, tar rektor på hemskolan kontakt med rektor
för språkklasserna för ansökan om plats.
Ansökningsblankett finns på Tal- och språkklassernas hemsida (http://www.gotland.se/58203)
och kan även rekvireras från rektor på Tjelvarskolan/Solbergaskolan.
Ansökan skrivs under av hemskolans rektor och vårdnadshavare.
Logoped och pedagog från verksamheten gör besök på hemskolan inför eventuell placering.
Skriftligt besked skickas till hemskolans rektor om och när placering kan erbjudas.
Hemskolans rektor meddelar vårdnadshavare om antagningsbesked.

Rektor Ingemar Andersson
Tjelvarskolan
Tel: 26 90 78
ingemar.andersson@gotland.se

Logoped Marika Arnesson
Tjelvarskolan
Tel: 070 447 73 84
marika.arnesson@gotland.se

Rektor Kerstin Andersson
Solbergaskolan
Tel: 26 97 08
kerstin.andersson01@gotland.se

Logoped Linda Ringblom
Solbergskolan
Tel: 073 765 84 95
linda.ringblom@gotland.se

