2008 kom totalt 793 internationellt adopterade barn i olika åldrar till
Sverige. 579 barn var 0 – 3 år gamla och 73 barn var 4 – 5 år gamla.
141 barn var sex år eller äldre, det vill säga i den ålder när de flesta
svenskfödda barn står i begrepp att börja i sexårsverksamheten, eller
redan har börjat skolan.
I juni i år antog riksdagen en ny skollag som till största delen kommer att tillämpas från 1 juli 2011. Bestämmelserna när det gäller
skolplikt ser i stort sett likadana ut som i den tidigare skollagen:
Vilka som omfattas av skolplikt
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna
i detta kapitel.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller
vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras
att barnet ska gå i skola.
Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket.
Dessa barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.
När skolplikten inträder
10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sju år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra
sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller åtta
år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter
begäran av barnets vårdnadshavare.
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Aktuellt
Vi kan för närvarande sända
paransökningar till Kina,
Kenya, Sri Lanka och
Colombia. Övriga samarbetskontakter har vi väntetid till.
Ensamstående har mycket
begränsade möjligheter att
ansöka om adoption genom
FFIA.
Funderar ni på att adoptera är
ni välkomna att ringa växeln
031-704 60 80 eller ta kontakt
via e-post: adoption@ffia.se
Familjeföreningen för
internationell adoption

Utöver det som sägs om skolplikt slår skollagen fast kommunens skyldighet att erbjuda
sexårsverksamhet till alla sexåringar.
Dessa bestämmelser gäller med några få undantag alla barn som är bosatta i Sverige, och
alltså även de barn som får familj här genom
adoption, om de är i den ålder då skolplikt
gäller.
Hur snart inpå adoptionen skolstarten sker
varierar mycket, och är beroende av beslut i
hemkommunen, eller av rektor i den aktuella
skolan om han eller hon har fått delegation
att fatta sådana beslut. Det beslut om skolstart som fattas är möjligt att överklaga hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
Även ansvaret för att ge det stöd som barnet
och familjen behöver vid skolstarten ligger
hos hemkommunen. Några riktlinjer från t ex
Skolverket finns inte, utan det är kommunen
eller den enskilde rektorn som fattar beslut,
och har skyldighet att skapa en bra lösning
för varje barn. De råd till kommunerna som
finns om mottagande i skolan av elever som
nyligen anlänt till Sverige gäller invandrade
barn och asylsökande flyktingbarn, barn
som ytligt sett kan ha en del gemensamt med
adopterade barn, men som egentligen inte alls
är jämförbara förutom det gemensamma är
att barnet inte talar eller förstår svenska. Den
viktigaste skillnaden är att barn som kommer
som invandrade eller flyktingar oftast kommer tillsammans med sin familj eller delar av
den, där de är förankrade i ett gemensamt
språk och en gemensam historia.
Alla adopterade barn – både de som är mycket
små och de som är äldre (med ”äldre” brukar
man oftast mena barn över tre år) vid adoptionen - delar erfarenheten av att ha skilts från
sin biologiska familj och att därefter ha gått
igenom ytterligare en eller flera separationer
från olika vårdare. De har också gemensamt
att de har bytt liv i och med adoptionen. När
det gäller barn som adopterats som lite äldre
finns också andra erfarenheter – t ex att ha
börjat utveckla, eller tillägnat sig ett första
språk före övergången till språket i det nya
landet.

Alla barn som adopteras har en tuff agenda
då de kommer till ett nytt land och en ny
familj, och det gäller kanske i högre grad de
barn som kommer som äldre. Det ömsesidiga arbetet med anknytning mellan barn
och föräldrar, att ta in allt det nya i sin
omgivning och lära sig att förstå och göra
sig förstådda på ett nytt språk är ofta mer
än tillräckligt den första tiden i den nya familjen. Till det kommer också att de ganska
snart ska börja i den svenska skolan.
I vårt grannland Danmark har begreppet
”skolmognad” som tidigare användes ersatt
med ”parathet” - att vara redo för inlärning
i flera olika bemärkelser, intellektuellt,
språkligt och motoriskt såväl som emotionellt och socialt. Säkert är det ju så att den
språkliga färdigheten kan vara det första
man förknippar med skolstarten – hur
man kan tillgodogöra sig undervisning om
man inte förstår språket – men för att vara
”parat” (eller skolmogen) måste mycket fler
bitar ligga på plats i pusslet.
De problem som kan uppstå i samband med
skolstart för adopterade barn, och i synnerhet äldre barn, är speciella, och svåra att
jämföra med andra gruppers. De behöver
ses i utifrån barnens tidigare historia och
erfarenheter, och det kräver både kompetens och fantasi hos skolan för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för barnen.
Framförallt krävs kanske tid för barnen att
landa och bli förankrade i sin familj innan
de är färdiga att bli skolbarn. För föräldrar
till lite äldre barn innebär ofta skolstarten
en utmaning som kräver kunskap och engagemang. Det brukar finnas i stora mått, och
kan skolan ta det i bruk och samverka med
familjen finns bra förutsättningar för både
”parata” barn och bra lösningar i skolan.
Månadsbladet återkommer med en fortsättning om adoptivbarn i skolan i nästa
nummer.
Har ni egen erfarenhet? Ni får gärna höra
av er till adoption@ffia.se och berätta hur
ni har löst det. Plus hur ert barns skola
hanterade detta;
Kerstin Krebs

Skriftserie om adoption
Vi vill gärna tipsa dig om vår skriftserie och
adoption. Beställ gärna skriften ”Adoptivbarn
och skolan”.Du beställer skrifterna via adoption@ffia.se och anger antal samt titel plus vart
vi skall skicka skriften. Broschyren ksotar 40 kr
plus porta 22 kr (1-4 st).
Samtidigt med beställningen sätter ni in aktuellt
belopp på FFIA:s bankgirokonto 720 -8929.
Ett urval:
Bli Adoptivfamilj
Barn i behov av särskilda föräldrar
Att bli familj med en 6-åring
Adoptivbarn 9- 12
Adoptivbarn och skolan
Adoptivbarn i förskolan
Att byta liv.
Fler skrifter finns på vår hemsida under
www.ffia.se/adoption/skriftserie.aspxl

Återresan till Kina
Filmen visades senast i repris vintern 07/08 i Kanal
1/SVT. Den är verkligen sevärd för såväl stora som
små. Filmen handlar om Nanna som bor i Sundsvall,
och är född någonstans runt Zhangjiagiang, sju timmars bussresa från Shanghai. Man får följa Nanna
och hennes vänner; Alice, Mimmi och Linnea som alla
kommer från samma barnhem och deras återresa till
sitt forna hemland.
FFIA erbjuder filmen till försäljning
Beställ filmen genom att sätta in nedanstående belopp
på FFIA:s bankgiro, 720-8929. Ange om ni önskar filmen som VHS eller DVD. Om ej detta anges skickas
filmen som VHS. Kom ihåg att ange namn och adress,
för medlem även medlemsnummer.
FFIA-medlemmar: 125 kr, plus fraktkostnad 25 kr. Icke
medlemmar: 200 kr, plus fraktkostnad 25 kr. Fraktkostnad inom norden: 45 kr.

Om Kina - Onlinesystemet
Den kinesiska adoptionsmyndigheten CCAA
handlägger ansökningar gällande barn med i
förväg kända särskilda behov via ett elektroniskt
system, ”online system” Informationen om barnen ligger på en skyddad hemsida som CCAA
gett vissa utvalda organisationer tillgång till.

Processen
Ni kontaktas av oss när ni har blivit utvalda som
familj åt ett barn och rehabiliteringsplanen skall
därefter skickas in till oss så snart som möjligt eftersom er ansökan måste registreras elektroniskt
på CCAA inom 72 timmar.

För att komma ifråga i urvalet kan ni behöva se
över att ni har en medgivandeålder som överensstämmer med de barn som är i behov av föräldrar, många är i åldern 2-6 år.

När ansökan har registrerats elektroniskt är nästa steg att CCAA utifrån rehabiliteringsplanen
och övrig information godkänner att er huvudansökan flyttas till snabbehandling för adoption av
barn med särskilda behov. Därefter fattar CCAA
utifrån er huvudansökan ett definitivt beslut.

Hur ansöker vi?
Ni anmäler ert intresse att adoptera ett barn med
i förväg kända särskilda behov från Kina genom
att fylla i ett antal dokument.
Ni som ännu inte har skickat en ”allmän” ansökan till Kina måste också sammanställa denna
Förberedelse
Ni måste alltså från början förbereda er och diskutera vilka typer av särskilda behov ni är öppna
för samt inhämta grundlig information om dessa.

Processen från det att ansökan för ett särskilt
barn har registrerats on-line på CCAA till dess
familjerna varit hemma med sitt barn har tagit
mellan 3-6 månader
Läs gärna mer på www.ffia.se. Där finns mer detaljerad information under rubriken adoption. Där
finns även samtliga blanketter för ansökningsförfarandet. Välkomna att höra av er till oss via
mail till loredana.colque@ffia.se
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