ANSÖKAN OM

Modersmålsundervisning
Denna blankett ska undertecknas av vårdnadshavare och rektor/biträdande rektor.
Ifylld blankett lämnas eller skickas som e-post till klassläraren eller skoladminstratören på skolan.

Modersmålsundervisning önskas för:
Elevens för- och efternamn

Elevens personnummer

Adress

Postnummer och ort

Önskar undervisning i modersmål/språk

Har eleven deltagit i modersmålsundervisning tidigare?
Ja
Nej

Nuvarande skola, årskurs och klass

Telefonnummer

Skola kommande läsår

Underskrifter
Ort och datum:
Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift rektor/biträdande rektor

Viktig information om modersmålsundervisning
Villkor för eleven
En elev som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning om:
•
språket är dagligt umgängesspråk i hemmet.
•
eleven har grundläggande kunskaper i språket
•
en av elevens vårdnadshavare har språket som modersmål
Alla tre villkor måste vara uppfyllda. Modersmålet ska vara åtminstone den ena vårdnadshavarens modersmål och det
får inte vara ett nybörjarspråk.
Särskilda villkor för adopterade elever och elever med minioritesspråk
En elev som är adopterad från utlandet har rätt att få modersmålsundervisning även om språket inte utgör dagligt
umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för modersmålsundervisning i teckenspråk och på något av minioritetsspråken: tornedalsfinska (meänkieli), finska, jiddisch, romani chib och samiska.
Skolans förutsättningar
Kravet för att skolan ska starta en språkgrupp är att minst fem elever valt samma språk samt att utbildad lärare finns
att tillgå. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 6.
Modersmålsundervisningen får anordnas:
•
som språkval i grundskolan (årskurs 6-9)
•
som elevens val
•
inom ramen för skolans val, eller
•
utanför garanterade undervisningstiden.

Viktigt! Platsen måste sägas upp om ni vill avsluta
utbildningen tidigare. Be skolan om blankett.

Rektor på respektive skola beslutar i samråd med respektive modersmålslärare hur, när och var
undervisningen sker för sin skolas elever. OBS! Om undervisningen äger rum utanför den garanterade
undervisningstiden ges den normalt i sju år.
Kontakt
Om du har frågor kontakta chef för modersmålsundervisningen, Lisbeth Svensson
Telefon: 0243-664 38 E-post: lisbeth.svensson@borlange.se

