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För vårdnadshavare
2017-08-01

Så här går du tillväga om du vill ansöka om plats på Pandionskolan:

1. Fyll i ”Ansökningsblankett –för vårdnadshavare” och överlämna denna till oss.
Denna blankett finns tillgänglig på Frösundas hemsida, alternativt att du begär ut den
av inskolningsansvarig via mail eller telefon: Beata Schlabach 010-130 39 57,
beata.schlabach@frosunda.se

2. Om du inte inledningsvis varit på studiebesök på Pandionskolan så kommer
inskolningsansvarig bjuda in dig på ett möte/studiebesök efter det att vi mottagit din
ansökan. Första mötet med dig som vårdnadshavare sker alltid utan eleven närvaro,
då vi anser att det är viktigt att du som vårdnadshavare beslutar dig för att ansöka
om plats först, innan vi involverar eleven i processen.
3. Efter mötet ger vi dig tid att tänka över och ev. ställa frågor till oss. Om du är fortsatt
intresserad av att söka så fyller du i ”Medgivande om inhämtande av
dokumentation kring tidigare stödbehov” och överlämnar denna till oss.
4. Efter Pandionskolan mottagit blankett 1 och 2 (Ansökningsblankett-för
vårdnadshavare samt medgivande för inhämtande av dokumentation kring tidigare
stödbehov) börjar vi samla in information kring ditt barns tidigare skolgång. Här är all
information av dig som vårdnadshavare av största vikt, då det är du som är proffs på
ditt eget barn! Kommunikation sker kontinuerligt med dig som vårdnadshavare under
denna process.
5. När Pandionskolan fått in den dokumentation som behövs för att en bedömning
kring stödbehov kan göras är ansökan komplett och du och ditt barn har fått plats i
antagningskön.
6. Vid nästa intagningsmöte beslutar rektor om startdatum och inskolningsansvarig
kontaktar dig och informerar om vilken grupp ditt barn kommer att gå i.
7. Avslutningsvis i intagningsprocessen kontaktas du av ansvarig mentor och du och ditt
barn bjuds in till ett resursinventeringsmöte. Inskolningsschema planeras med
berörda lärare och pedagoger. Du och ditt barn är nu en del i Pandionskolan,
välkomna!
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Ansökan till Pandionskolan

ler mail av dig som

ler mail av dig som

Du som vårdnadshavare kontaktar
Pandionskolans inskolningsansvarig,
antingen via telefon, mail,
studiebesök eller genom att skicka in
blanketten Ansökningsblankett-för
vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare beslutar dig om att
ansöka om plats för ditt barn och
kompletterar din ansökan med blanketten
Medgivande om inhämtande av
dokumentation kring tidigare stödbehov.

ler mail av dig som

ler mail av dig som

Pandionskolan kontaktar
avlämnande skola för
dokumentation kring tidigare
skolgång. När ansökan anses vara
komplett får ni en plats i kön och
intagningsgruppen tar snarast beslut
om inskrivningsdatum och i vilken
grupp som ditt barn skall få gå.
Inskolningsansvarig återkopplar
denna information till dig.

Inskolningen på Pandionskolan börjar och
ditt barn får på ett tryggt och strukturerat
sätt möjlighet att lära känna
pedagoger/lärare och klasskamrater.
Skolan arbetar medvetet för att anpassa
lärmiljön efter just ditt barns behov för att
skapa bästa möjliga förutsättningar för att
ditt barn ska trivas och få lyckas!

Förväntningar
Pandionskolan ser samverkan med dig som vårdnadshavare och elevens övriga nätverk
som avgörande för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn att lyckas i
skolan. Därför förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare att vi kan ha kontinuerlig
kommunikation med dig. Det kan handla om information, om stort och smått via telefon,
sms, mail eller dylikt. Du ska också vara beredd på att vi kommer kalla dig till fysiska
träffar med skolpersonalen ungefär en gång i månaden (tom oftare vid behov) där vi
utifrån en lösningsfokuserad värdegrund diskuterar ditt barns utveckling.
Vidnätverksmöten agerar vi som samtalsledare och stöttar dig och ditt barn i att få
nätverket att agera tillsammans utifrån gemensamma mål.

Begreppsförklaring:

Mottagande skola = Pandionskolan Avlämnande skola= tidigare skola
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