
 

 
 

  
 
 

Brage språkförskola 
  i Sollentuna 

 
 

Ett samarbete med Logopedkliniken vid Danderyds sjukhus  
och Sollentuna kommun 

 
 

                               
 
 
 
 
Brage språkförskola är en förskola med två avdelningar. På varje avdelning går åtta barn i 
åldrarna 3-6 år. Alla platser på förskolan är vigda åt barn med diagnosen generell 
språkstörning eller grav expressiv språkstörning. Språkstörningen ska vara primär.  
På förskolan arbetar sex förskollärare och två logopeder. 
 
Sollentuna kommun driver språkförskolan tillsammans med Logopedkliniken på Danderyds 
sjukhus. 
Brage språkförskola tar även emot barn från andra kommuner. 
Alla barn på språkförskolan omfattas av Sollentuna kommuns regelsamling. 
Till språkförskolan remitteras barn av logoped och ansökan görs av vårdnadshavare i 
samråd med logoped. 



 

Ansökningsblanketter finns på Brages hemsida här: 
https://www.sollentuna.se/uweb/brageskolan/att-soka-plats/att-soka-plats---forskola/ 
 
Språkförskolan fungerar som en vanlig förskola. Specialpedagogik och språkfokus följer som 
en röd tråd genom hela verksamheten. Verksamheten följer förskolans läroplan Lpfö 18. 
 
Språkförskolan erbjuder 
- heldagsomsorg 
- liten barngrupp 
- förskoleverksamhet med tät vuxenkontakt 
- mycket föräldrasamarbete 
- logopedbehandling 
- specialpedagogik och språkfokus  
 
Målsättning 
- att uppmuntra barnets vilja att kommunicera 
- att ge barnet tilltro till sin förmåga att använda sitt språk 
- att hjälpa barnet att utveckla sin kommunikation och språkets olika delar 
- att stärka barnet till en positiv självbild 
- att stärka barnet i sin sociala förmåga  
 
Arbetssätt 
- vi ser till helheten i barnets utveckling 
- specialpedagogik och språkträning vävs samman med vanliga förskoleaktiviteter 
- barnen delas ofta in i mindre grupper som t.ex. vid språkgrupp, lekgrupp, skapande, 
rörelse, digitalt lärande och i fri lek 
- tydlig struktur i den dagliga verksamheten 
- vi använder tecken och bildstöd för att stödja barnens kommunikation och språkutveckling 
- anpassad kommunikation t.ex. korta meningar, passiv korrigering, långsamt taltempo, 
mycket repetition och bekräftelse. 
 
 
 
 
 
Vad innebär en placering på språkförskolan? 
- individuell språkbehandling 2 ggr/vecka med logoped (70 behandlingstillfällen per år) 
- anpassad miljö för att utveckla barnets språkförmåga och lärande 
- logoped på heltid i den dagliga verksamheten 
- vårdnadshavare erbjuds föräldrautbildning som innefattar tecken som stöd, kunskap om 
språkstörning och på vilket sätt man kan hjälpa sitt barn 
- täta utvecklingssamtal 3 ggr/termin 
 
 
 
 

https://www.sollentuna.se/uweb/brageskolan/att-soka-plats/att-soka-plats---forskola/


 

 
 
 
 
Sök språkförskola senast den 31 januari 
 
För att söka plats på Brage språkförskola behövs en logopedremiss. Logopeden kan ge er 
mer information. Vänligen kontakta oss vid frågor. 
 
Logopeder                                                             telefon: 08-12359336 
                                                                                           08-12359335 
 
Bitr.Rektor                                                              telefon: 08-57922903  
 
 
Brage språkförskola 
Ebba Brahes väg 3 
192 69 Sollentuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För allas rätt att lyckas!  
 

 
 

                  
 


