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Anvisningar till blankett för ansökan till modersmålsundervisning

Modersmål
Modersmål eller förstaspråk är det språk som en person först lär sig tala som litet barn. Ett
utvecklat modersmål ger bra förutsättningar för att lära sig svenska och andra språk.
Modersmål är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygsätts liksom andra ämnen från
uttalade kunskapskrav.
Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och gäller elever i grundskolan,
grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. I Mölndal erbjuds även elever i
förskoleklassen denna undervisning.

Vem kan läsa ämnet modersmål?
Vi erbjuder undervisning i modersmål för de barn som har minst en vårdnadshavare med ett
annat modersmål än svenska
• om barnet dagligen använder språket hemma och
• om barnet har grundläggande kunskaper i språket
Adoptivbarn erbjuds modersmålsundervisning i annat språk än svenska även om språket inte
talas i hemmet. Som adoptivbarn räknas även ensamkommande barn.
För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska) krävs inte att en vårdnadshavare har språket som modersmål, att
språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande
kunskaper i språket.

Hur går det till?
1. Fyll i ansökningsblankett och glöm inte att ange vilket språk det gäller.
2. Ansökan lämnas till skolans rektor för bedömning och beslut.
3. Besked om tid och plats för undervisningen får du av modersmålsläraren strax efter
terminsstart eller efter att ansökan kommit in.
4. Om ansökan inte beviljas får du besked om det av elevens rektor.
5. Önskar eleven avsluta sin modersmålsundervisning sägs platsen upp av
vårdnadshavaren via epost till Språkcentrum Mölndal: tanja.bozic@molndal.se
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Bra att veta
•
•

•
•

Ansökan görs endast en gång under grundskoletiden.
Ansökan som görs är bindande och närvaro gäller som vid övrig undervisning i
skolan. Vi förväntar oss att elever som anmält sig till modersmålsundervisningen
fortsätter sin utbildning i modersmål.
Nya ansökningar behandlas under läsårets gång och om möjligt ordnas plats i befintlig
grupp.
Modersmålsundervisning erbjuds inte för mer än ett språk för eleven.

Förutsättningar
Minst fem elever som önskar undervisning i ett och samma språk krävs för att undervisning
ska organiseras inom kommunen. Andra regler gäller för minoritetsspråk 1.
För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever från flera skolor
och olika åldrar. Undervisningen sker på den skola där gruppen samlas.
Under förutsättning att lämplig lärare kan anställas startar modersmålsundervisningen.
Om undervisningen inte kan starta kommer beskedet från elevens rektor till dig som
vårdnadshavare.
Skolförordningen ger skolan fyra alternativ att anordna modersmålsundervisning:
1. Undervisning på icke timplanebunden tid (= utanför elevens vanliga schema)
2. Som språkval
3. Elevens val
4. Skolans val
Denna ansökan gäller bara alternativ 1.
Ta kontakt med skolans rektor för information om skolan erbjuder övriga alternativ.
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Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska
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