Anmälan till modersmålsundervisning
Ansökan görs för ett läsår i taget och ska lämnas
till elevens rektor senast den sista april
Ansökan gäller för läsåret

/

Elev
Elevens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Skola höstterminen 201_

Årskurs

Modersmål som eleven önskar undervisning i:

Talas språket i hemmet ?

Ort
Klass





Ja

Nej

Eleven har deltagit i modersmålsundervisning i Sverige i årskurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Gy

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl (sätt kryss i lämplig ruta)

 Eleven har ovan angivet språk som ett dagligt umgängesspråk i hemmet
 Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska
 Språket är ett nationellt minoritetsspråk

(Skolf 5 kap 7§)

(Språklagen 7 kap, 2009:600)

Eleven har grundläggande kunskaper i språket  Ja

 Nej

(Grundskolan)

 Ja

 Nej

(Gymnasieskolan)

Eleven har goda kunskaper i språket

Vårdnadshavares underskrift (vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under)
Namn Vårdnadshavare 1 (texta tydligt)

Namn Vårdnadshavare 2 (texta tydligt)

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Modersmål

e-postadress

Modersmål

e-postadress

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Rektors beslut om rätt till modersmålsundervisning

 Eleven har rätt till modersmålsundervisning,
enligt punkt
(A –E) enligt sidan 2.
Datum

 Eleven har inte rätt till modersmålsundervisning.
Uppfyller inte punkt

(A – E) enligt sidan 2.

Underskrift rektor
Namnförtydligande

Samordnarens yttrande

 Undervisning kan påbörjas

Undervisning kan ej påbörjas p.g.a.

Datum

Underskrift samordnare

 för få elever  lärare saknas
Namnförtydligande

Information rörande dataskyddsförordningen:
Sektor utbildning i Mariestads kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas för att kunna handlägga ansökan och administrera
modersmålsundervisning.
Den behandling av personuppgifter som sker görs med stöd av myndighetsutövning och allmänt intresse.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Sektor utbildning. Sektor utbildning hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas tills de är inaktuella och därefter arkiveras/gallras
enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden, bun@mariestad.se. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@mariestad.se
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om dataskyddsförordningen finns på mariestad.se under Kommun och Politik/
Trygghet och säkerhet/Behandling av personuppgifter.

Sid 2 (2)

Om modersmålsundervisning
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt
och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar,
generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande
inom olika områden. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet)
En elev i grundskola och gymnasieskola som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan) / goda kunskaper i språket (gymnasieskolan)
(Skollagen 10 kap 7 § (2010:800)

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller
jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, ej heller krävs minst
5 elever. Kravet på dagligt umgängesspråk är även undantaget för adoptivbarn.
Enligt skollagen ska modersmålsundervisning anordnas för eleven om:
A.
B.
C.
D.
E.

Eleven talar sitt modersmål varje dag och har grundläggande kunskaper i språket
En eller båda föräldrarna har ett annat modersmål än svenska
Det finns lämplig lärare i det aktuella modersmålet
Minst fem elever önskar undervisning i språket
Språket är ett nationellt minoritetsspråk (Språklagen 7 kap, 2009:600)

Syftet med modersmålsundervisningen är att eleven ska behålla och utveckla sina kunskaper i ett språk.
Undervisningen är därmed ingen nybörjarundervisning utan eleverna ska ha grundläggande kunskaper i
modersmålet. Kravet på grundläggande kunskaper gäller dock ej minoritetsspråken.
Modersmålsundervisningen sker under eller utanför den ordinarie skoltiden och kan ske på annan skola.
Undervisningen är frivillig, men är efter anmälan bindande.

