Ansökan
Modersmålsundervisning gymnasieskolan
Skollag (2010:800) 10 kap 7§
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, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara
det dagliga umgängesspråket i hemmet. Dock krävs
grundläggande kunskaper i språket.
Undantag för nationella minoriteter
Elever med ett nationellt minoritetsspråk: finska, samiska,
jiddisch, romani chib, meänkieli, har rätt till
modersmålsundervisning även utan förkunskap och om
språket inte talas hemma.

Blanketten lämnas till
skolexpeditionen på elevens skola
Sista ansökningsdag för att säkra
modersmålsundervisning är 30 september
Ansökan sker endast 1 gång under gymnasietiden.
Denna anmälan gäller för ”Modersmål 1 (100p)
Modersmål 2 (100p) samt Modersmål – Aktiv
tvåspråkighet (100p) som täcker hela gymnasietiden.

Modersmålsundervisning
Vilket modersmål som dagligen talas hemma önskar ni läsa (endast ett språk kan väljas)

I vilket nationellt minoritetsspråk önskar du undervisning

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Nuvarande placering förskola/skola

Klass

Information om dataskyddsförordningen GDPR.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser

Så länge du inte är myndig ska din/dina vårdnadshavare underteckna blanketten
Vårdnadshavare: vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under
Namn

Personnummer

Mejladress

Mobilnummer

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Vårdnadshavare: vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under
Namn

Personnummer

Mejladress

Mobilnummer

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Ansökan godkänns då eleven uppfyller följande villkor:

☐
☐

Språket är ett dagligt talat språk
Eleven har grundläggande kunskaper utifrån vårdnadshavares uppgifter

Modersmålsavdelningen erbjuder modersmålsundervisning under förutsättning att det finns minst fem elever som önskar läsa
språket och om det finns lämplig modersmålslärare. Grundläggande språkkunskaper kommer också att utvärderas initialt av
undervisande lärare.

☐

Ansökan avser modersmål på gymnasienivå

☐

Ansökan avser modersmål på grundskolenivå

…………………………………………………………
Underskrift av rektor som godkänner ansökan

………………………………………………………………
Namnförtydligande
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