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Äidinkielenopetus esikoululuokalla, peruskoulussa ja erityisperuskoulussa 
 

Hakemus (koskee opetusta normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella) 
Oppilaan etu- ja sukunimi Henkilötunnus 

Osoite 

Kieli 

Koulu Luokka tai vastaava 

Kyseinen kieli on ainakin oppilaan toisen huoltajan äidinkieli (= ensikieli) 
 
KYLLÄ EI 

Kieltä käytetään päivittäisenä 
kotikielenä 

KYLLÄ EI 
Oppilaalla on perustiedot kielestä  
       KYLLÄ EI 

Oppilas on adoptoitu / yksin 
maahan tullut 

KYLLÄ EI 
 

Olemme tutustuneet lomakkeen ohjeisiin ja vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita. 
Jos huoltajia on kaksi, lomakkeeseen vaaditaan molempien allekirjoitus. 

 
 

Paikka ja aika  Huoltajan allekirjoitus 

Paikka ja aika  Huoltajan allekirjoitus 
 

Lomake palautetaan oppilaan kouluun. 
 

Arvio 
Språkcentrum Mölndalin johtajan 
allekirjoitus 

Päiväys Puolletaan Ei puolleta 

Språkcentrum Mölndalin muistiinpanoja: 

 

 

 

Päätös 

Ohje 
Lomaketta säilytetään oppilaan tiedoissa, ja se hävitetään koulunkäynnin päätyttyä. 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta. Hyväksyt, että tietojasi saadaan säilyttää ja käsitellä rekisterissä. 
Sinulla on oikeus vaatia otetta rekisterin tiedoista ja niiden oikaisua. Kerromme henkilötietojen käsittelystä kunnassa 
osoitteessa www.molndal.se/personuppgifter. 

Rehtorin allekirjoitus Päiväys Myönne-
tään 

Ei myönnetä 

Nimenselvennys Rehtorin puhelinnumero 

http://www.molndal.se/personuppgifter
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Tietoa hakijalle 

Kun hakemus on hyväksytty, Språkcentrum Mölndalin opettaja ottaa yhteyttä ja sopii 
opetuspaikasta ja opetuksen aloitusajasta. Huomaa, että tämä hakemus koskee normaalin 
lukujärjestyksen ulkopuolella tapahtuvaa opetusta. Peruskoulun kielivalintana, oppilaan 
valintana tai koulun valintana annettavan äidinkielenopetuksen osalta tulee kääntyä 
koulun rehtorin puoleen. Ellei hakemusta hyväksytä, sinulle lähetetään tieto asiasta 
postitse. 

 
Lainkohdat: 
Koululain 10. luku 

7 § Oppilaalle, jonka huoltajan äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, on tarjottava 

äidinkielenopetusta kyseisellä kielellä, jos 

1. kieli on oppilaan kotikieli ja 

2. oppilaalla on perustiedot kielestä. 
 
 
Kansallisen vähemmistökielen opetusta on tarjottava, vaikka kieli ei olisi oppilaan kotikieli. 

 
Kouluasetuksen 5. luku 

7 § Koululaki sisältää perussäännöt päämiehen velvollisuudelle tarjota äidinkielenopetusta. 

Päämies on velvollinen tarjoamaan äidinkielenopetusta myös oppilaille, jotka on adoptoitu ja 

joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, vaikka kieli ei olisi oppilaan kotikieli. 

 
Päätöksen oppilaan äidinkielenopetuksesta tekee rehtori. 

 

8 § Äidinkielenopetusta saa järjestää 

1. peruskoulun ja erikoiskoulun kielivalintana 

2. oppilaan valintana 

3. koulun valinnan puitteissa tai 

4. taatun opetusajan ulkopuolella. 
 

9 § Äidinkielenopetusta ei saa tarjota kuin yhdessä kielessä oppilasta kohden. Ulkomailta 

saapuvalle romanioppilaalle voidaan kuitenkin erityisestä syystä antaa äidinkielenopetusta 

kahdessa kielessä. 

 
10 § Päämies on velvollinen järjestelmään jonkin kielen äidinkielenopetusta vain jos 

1. opetukseen haluaa osallistua vähintään viisi oppilasta, joille on tarjottava 

äidinkielenopetusta kyseisessä kielessä 

2. soveltuva opettaja on tarjolla. 
 
Kappaleen 1. kohta ei koske kansallisia vähemmistökieliä. Kielilain (2009:600) 7. pykälän 
mukaisesti kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame. 
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