Modersmålsansökan

För de elever som har modersmålsundervisning under aktuell period ska ingen ny ansökan skickas
in.
För elever som inte redan har modersmålsundervisning ska ansökan vara Flerspråksenheten
tillhanda senast 30/4. Ansökningar som mottas efter det handläggs till nästkommande termin.
Avanmälan görs om eleven inte längre önskar läsa modersmål.

•
•
•
Språk

Läsåret

Elevens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Skola (nuvarande)

Klass (nuvarande)

Postadress/ort

Registrering av personuppgifter
De uppgifter du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten kommer att föras in i
register. För att kommunen ska kunna använda uppgifterna vid administration av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola.
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna kan också lämnas ut
enligt Tryckfrihetsförordningen.
Mer information om GDPR finner du på www.kungalv.se/integritetspolicy/

Språket ska användas i det dagliga umgänget i hemmet och eleven ska ha ha grundläggande kunskaper i språket.
För Grundskola/Grundsärskola, välj nedan:
Modersmålsundervisning utanför schemat

För Gymnasieskola/Gymnasiesärskola, välj nedan:
ML (grundskolekurs)
MOE02 (gymnasiekurs 02)

________________
Datum

MOE01 (gymnasiekurs 01)
MOE03 (gymnasiekurs 03)

_______________________________________
Vårdnadshavares underskrift

Blanketten lämnas till elevens skola för påskrift av rektor
Rektors beslut
_______________________________
Datum

____________________________________________________________
Underskrift

För administration, Flerspråksenheten

Eleven placeras hos modersmålslärare
Besked om att modersmålsundervisning inte kan erbjudas lämnat den
Orsak:
Eleven är inte behörig

Undervisning kan inte starta på grund av för lågt antal anmälda elever

Annat:

Flerspråk, Sektor Bildning
och lärande · Stadshuset · 442 81
Kungälv
E-POST sausan.rooke@skola.kungalv.se
anna.bengtsson@skola.kungalv.se
ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

•
•
•
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Information till elever och föräldrar (grundskola/grundsärskola)
MODERSMÅLSUNDERVISNING
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1 språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
2 eleven har grundläggande kunskaper i språket
Vid osäkerhet på punkt 1 och/eller 2 krävs en kartläggning.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet enligt Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §, 11 kap 10 §.
Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och
har ett annat modersmål än svenska, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning, enligt skolförordningen (2011:185) 5 kap 7 §.
Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk per elev. (Skolförordningen 2011:185,
5 kap 9 §)
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1 minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2 det finns en lämplig lärare.
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och
samiska (Skolförordningen 2011:185, 5 kap 10 §)
Vill Du veta mer? Kontakta Ditt barns modersmålslärare eller rektor.

Flerspråk, Sektor Bildning
och lärande · Stadshuset · 442 81
Kungälv
E-POST sausan.rooke@skola.kungalv.se
anna.bengtsson@skola.kungalv.se
ADRESS

BILDNING OCH LÄRANDE

