
 
 

 
 

En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn 
Förskoleförvaltningen  

goteborg.se/forskola  

 
 

Mer information 
All information om förskolorna i Göteborg finns på 
goteborg.se/forskolor 

Direktlänk till samlingssida om specialförskolor: 
goteborg.se/specialforskolor 

Du kan också ringa till förskoleservice och be att få 
prata med någon om specialförskolor. 

Telefon: 031-365 09 60 

Telefontider: måndag-fredag 8-16.30 

E-post: forskoleservice@forskola.goteborg.se 

Specialförskolor för 
barn med funktions-
nedsättningar 



 

 

Specialförskolor 
Förskolans uppdrag är att alla barn ska få utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och behov. För de barn som har mer omfattande 
funktionsnedsättningar finns specialförskolor med olika inriktningar i 
Göteborgs Stad. Upptagningsområdet är hela Göteborg. 
Vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka plats, men 
förtur ges till folkbokförda i Göteborg. 
 

För barn med flerfunktionsnedsättningar 
 
Welandergatan 37  
På förskolan Welandergatan i Kärralund finns Broströmsgårdens 
specialförskola för barn med omfattande funktionsnedsättningar, 
både fysiskt och intellektuellt.  
Läs mer förskolan Welandergatan 37 här eller klicka dig in via 
goteborg.se/specialforskolor 
 
Arves Marias väg 21  
På förskolan Arves Marias väg finns en specialförskola med två 
avdelningar för barn med flera olika funktionsnedsättningar. Det 
handlar till exempel om utvecklingsstörning i kombination med syn- 
eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller 
andra funktionsnedsättningar. 
Läs mer om förskolan Arves Marias väg 21 eller klicka dig in via 
goteborg.se/specialforskolor 
 

Stegen 
På Bräcke Diakoni finns 
specialförskolan Stegen, 
som är en fristående 
verksamhet.  
 
Läs mer om Stegen här 
eller via 
goteborg.se/specialforskolor 

 

 

För barn med hörselnedsättning 
 
Bronsåldersgatan 27 
På förskolan Bronsåldersgatan 27 i Västra 
Frölunda finns ett antal platser för barn med 
hörselnedsättning. För att få en av dessa 
platser behöver barnet ha en kontakt med 
Hörselverksamheten. 
Läs mer om förskolan Bronsåldersgatan 27  
eller via goteborg.se/specialforskolor 
 

För barn med språkstörning 
 
Bronsåldersgatan 90 
På förskolan Bronsåldersgatan 90 i Västra Frölunda finns platser 
som riktar sig till barn med diagnostiserad språkstörning.  
Läs mer om förskolan Bronsåldersgatan 90 här eller via 
goteborg.se/specialforskolor 
 

För barn med autism 
 
Kålhagen 2 
På förskolan Kålhagen 2 i Torslanda finns avdelningen Nallen, en 
specialförskola för barn med diagnostiserad autism.  
Läs mer om förskolan Kålhagen 2 här eller via 
goteborg.se/specialforskolor 

https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/welandergatan-37-forskola/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9DSz93QwcXc1dnSxCnT19zQz1wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SUCrwp30I4PTMlNdHfULciOqPB0VFQFeCUiW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/arve-marias-vag-21-forskola
https://www.brackediakoni.se/stegen
https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/bronsaldersgatan-27-forskola/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_f0NXQ0cXS19fMMMgw0cTU31wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SUCrwl30I4PTMlNdHfULciOqPB0VFQGIqeCz/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/bronsaldersgatan-82-forskola/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_f0NXQ0cXS19fMMMgw0CA4z0wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SUCrwl31I4PTMlNdHfULciOqPB0VFQF-uuW3/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/kalhagen-2-forskola/var-forskola/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93cMM3QwcQ13NnEM8DYxMPM31w8EKAgxdHA1NgAoMPEAKAl3N_INcTQwMfEz1o4jRb4ACHA2cgoycjA0M3P2NyNGPbBJx-vEoiMJvfEFuKBA4KgIAGM03RQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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