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Uppdragshandling, Klöverängens förskola
Enligt Språklagen (2009:600) 9 § har det allmänna ”ett särskilt ansvar för att skydda och främja det
svenska teckenspråket”. Den som är döv eller hörselskadad, eller av andra skäl har behov av
teckenspråk, ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenskt teckenspråk.
För att värna döva och hörselskadades rätt till det svenska teckenspråket har Örebro kommun gett
Förskolan Klöverängen ett utökat uppdrag i flerspråkighet med svenskt teckenspråk som grund.
I uppdraget ingår att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedriva en förskoleverksamhet utifrån målen i Läroplanen för förskolan med ett utökat
uppdrag i kommunikation, med svenskt teckenspråk som grund.
Organisera väl sammansatta och storleksmässigt lämpliga barngrupper utifrån utvecklingsnivå,
särskilda rättigheter och ett inkluderande förhållningssätt.
Säkerställa att det finns legitimerade förskollärare på förskolan.
Säkerställa att pedagogerna har kunskaper i svenskt teckenspråk, dövkultur och
hörselvetenskap.
Tillhandahålla en inomhusmiljö som är utrustad med teknik utifrån allas särskilda rättigheter
samt underhålla och byta ut teknisk utrustning när så behövs så att den alltid är uppdaterad och
väl fungerande.
Kontinuerligt fortbilda all personal i teckenspråk, dövkultur och hörselvetenskap.
Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.
Tillhandahålla tolkar vid behov till såväl pedagoger som vårdnadshavare.

Verksamhetens omfattning
Klöverängens förskola tillhandahåller platser till barn med behov av teckenspråk som är folkbokförda
och bosatta i Örebro kommun. Med barn med behov av teckenspråk avses döva och hörselnedsatta
barn samt barn med CI (cochleaimplantat). Om prioritering behövs erbjuds döva barn plats i första
hand. Placering sker med stöd av medicinsk bedömning eller specialistbedömning. Detta medför att
syskonförtur inte tillämpas på förskolan.
Mottagande av barn från andra kommuner
Vårdnadshavare till barn som är bosatta i andra kommuner har möjlighet att ansöka om placering för
barn i behov av teckenspråk på Klöverängens förskola. Kommunen där barnet är folkbokfört måste
godkänna placeringen* och Örebro kommun som mottagande kommun prövar förutsättningarna för
ett mottagande. Bedömningen görs utifrån om barnets förhållanden motiverar en plats i förskolan, i
relation till kommunens egen planering och ekonomiska förutsättningar.
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Placeringen sker med stöd av medicinsk specialistbedömning vilket medför att syskonförtur inte
tillämpas på förskolan.
*Ett särskilt yttrande erfordras av ansökande kommun och därefter ska kommunerna komma överens om en
interkommunal ersättning.
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