Ansökan Modersmålsundervisning/Studiehandledning på modersmål
Denna blankett kan fyllas i digitalt och sparas men den skall alltid skrivas ut och undertecknas innan den skickas in

En gymnasieelev som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning om:
1. språket är dagligt umgängesspråk i hemmet
2. eleven har goda kunskaper i språket och
3. en av elevens vårdnadshavare har språket som modersmål
Du kan läsa modersmål :
• Som elevens individuella val i samtliga program.
• I gymnasieskolans program EK, NA, SA, SNSAM. Eventuellt som modernt språk.
• Om minst fem elever önskar sådan undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå.
Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet
elever är mindre än fem.
Eleven studerar modersmål i form av kurser där betyg ges. I handledning på modersmål ges inga betyg utan det är ett stöd för eleven i andra
skolämnen.
Jag vill ha modersmålsundervisning som (sätt kryss för ett alternativ):
Individuellt val eller
som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andra språk eller engelska, eventuellt istället för
moderna språk (Gäller endast EK, NA, SA, SNSAM) eller
utökat program
Nedanstående elev önskar delta i modersmålsundervisning

Ja

Nej

Nedanstående elev önskar delta i handledning på modersmål

Ja

Nej

OBS: Om undervisningen äger rum utanför garanterade undervisningstiden ram ges den normalt under sju år. Vill ni inte längre ta del av
denna undervisning måste ni säga upp den. Detta kan göras genom att kryssa i nedanstående ruta:
Jag/Min son/dotter önskar inte längre modersmålsundervisning
Elevens namn
Personnummer
Språk
Adress
Telefon
Klass
Har eleven deltagit i modersmålsundervisning tidigare
Om ja, under hur lång tid totalt

Elevens underskrift

Skola
Ja

Nej
Skola

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Ifylld blankett skrivs ut och undertecknas innan den lämnas till mentor i samband med ordinarie val till kommande läsår.
Om Du har frågor kontakta rektor på din gymnasieskola.

