
För ditt barn 1–6 år

Förskolan och 
förskoleklassen

Den svenska 
skolan för 
nyanlända





Det här är den svenska skolan

Förskoleklass
barn 6 år frivillig

Förskola
barn 1–6 år frivillig

Fritidshem
barn 6–13 år

frivillig

Grundskola
ungdomar 7–15 år

obligatorisk

Gymnasieskola
ungdomar 16–20 år

frivillig

Grundsär- och 
gymnasiesärskola
barn och ungdom med 
utvecklingsstörning 
7–20 år

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. 
Leken är viktig i förskolan. När barnet fyller 6 år kan 
det börja i förskoleklass. Både förskola och förskole-
klass är frivilliga. 

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års 
ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller 
 årskurs 1–9, det vill säga i nio år.

Därefter går de flesta ungdomar tre år i gymnasie-
skolan. Nyanlända som fått permanent uppehålls-
tillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning 
före utgången av vårterminen det år det fyller 20; 
asylsökande innan de fyller 18 år. Men vissa krav 
på godkända betyg gäller. Gymnasieskolan kan 
 förbereda för universitet och högskola, eller för att 
börja jobba direkt.



Arbetar eller studerar du? Då får ditt barn gå  
i förskola hela dagen från ett års ålder. Det är en 
 rättighet. Om du inte arbetar eller studerar får 
barnet ändå gå i allmän förskola några timmar om 
dagen från 3 års ålder. 

När barnet fyller 6 år har det rätt att gå i förskole-
klass. Detta är en frivillig förberedelse för den 

obligatoriska skolan. Barnet går i eller nära skolans 
lokaler ungefär tre timmar om dagen. Om du 
arbetar eller studerar kan barnet vara på ett fritids-
hem resten av dagen. 

Barnen går i förskola och förskoleklass måndag till 
fredag. Lördagar, söndagar och helgdagar är lediga.

Barn till föräldrar 
som arbetar eller 

 studerar

Alla barn cirka 
tre timmar per dag 
(allmän förskola)

Alla barn 
(förskoleklass)

”Riktiga” skolan
börjar

Vilka får gå förskola och förskoleklass?

1 år 3 år 6 år 7 år



Förskola 1–-6 år
Kommunen bestämmer 

avgift

Allmän förskola 3–-6 år
Kostar inget för 

3 timmar

Förskoleklass 6–-7 år
Kostar inget

Maxtaxa 0:- 0:-

Det är gratis att ha ditt barn i den allmänna 
 förskolan tre timmar om dagen, från det att barnet 
fyllt tre år. Däremot kostar det pengar om du har 
ditt barn i förskola innan det fyller 3 år, eller om du 

behöver ha barnet där fler timmar under dagen.  
Din kommun bestämmer hur stor avgiften ska vara.
Att gå i förskoleklass kostar inget.

Vad kostar det?

Förskolan är först och främst till för ditt barns 
utveckling och för att det ska få träffa andra barn. 
Men den gör det samtidigt möjligt för dig att arbeta 
eller studera.

I förskolan är leken viktig för barns utveckling 
och lärande. Barnen prövar på att uttrycka sig 
genom att sjunga, dansa, rita och måla. Språket är 

viktigt, både det svenska språket och modersmålet. 
Liksom den egna kulturen.

Förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik. Den 
pedagogiska verksamheten utgår bland annat från 
alla människors lika värde och att flickor och pojkar 
har samma möjligheter att utvecklas.

Målet med förskolan



När ditt barn fyller 6 år har det rätt att gå i 
 förskoleklass.  Syftet med förskoleklassen är att 
den ska stimulera varje elevs utveckling och 
lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning samt främja elevernas harmoniska 
utveckling. Lek och skapande ingår  som väsentliga 
delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov.

Målet med förskoleklass

Det är kommunen som ansvarar för att ditt barn 
får plats på en förskola. 

Du anmäler till kommunen att du önskar en plats 
i förskola för ditt barn. Kommunen är då skyldig 
att erbjuda ditt barn en plats inom fyra månader, så 
nära ert hem som möjligt.

Du kan välja mellan kommunens egna förskolor 
eller en fristående förskola. En fristående förskola 
kan drivas av föräldrar, personal eller som ett företag. 
Kraven är samma för alla, och det är kommunen 
som ansvarar för att ditt barn är tryggt och tas om 
hand på ett bra sätt.

Fristående eller kommunal förskola?



Förskolan och förskoleklassen är till för ditt barn. Den dagliga kontak-
ten är viktig. Förskollärare och lärare informerar dig om hur ditt barn har 
det när du hämtar och lämnar barnet. Tänk på att själv berätta sådant som 
personalen kan behöva veta. Och fråga om det är något du funderar över. 

Några gånger om året får du träffa lärarna avskilt för att diskutera hur ditt 
barn trivs och utvecklas. På föräldramöten träffas lärare och alla föräldrar för 
att mer allmänt prata om verksamheten och vad som planeras.

Du är viktig



skolverket.se/nyanlanda

Att komma till ett nytt land och att möta den svenska skolan är en stor 
 händelse; svår, annorlunda och spännande. Den svenska  skolan kan för 
många fungera på ett helt annat sätt än i hem landet. För att göra över-
gången lättare har vi utformat en serie broschyrer som beskriver det mest 
över gripande och grund läggande som en nyanländ förälder och elev 
behöver veta. 

I serien ingår följande broschyrer:
●  Förskolan och förskoleklass
●  Grundskolan och fritidshem
●  Gymnasieskolan
●  Grundsär- och gymnasiesärskolan

Samtliga finns att hämta som pdf på skolverket.se/nyanlanda i arabiska, 
 persiska,  polska, somaliska och thailändska språkversioner.  De finns också 
i tryckt form, förutom den om grundsär- och  gymnasiesärskolan som 
bara går att  få som pdf.

Informationen är tänkt som en hjälp för dig som möter de nyanlända 
 eleverna och deras föräldrar. Beställ broschyrerna gratis och dela ut dem 
vid era möten.

Den svenska 
skolan för 
nyanlända
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