
Päätetty kouluhallinolta joulukuu 2014  

Päivitetty maaliskuu 2017 
Reviteerattu 2019-02-12 

 
 

Äitinkielenopetus esikoululuokassa, peruskoulussa ja peruserityiskoulussa 
 

Hakemus (jällaa opetusta ortinaarie seeman ulkopuolela) 
Oppilhaan etu- ja sukunimi Henkilönumero 

Osote 

Kieli   

Koulu Luokka elikkä vastaava 

Oppilhaala oon vähhinthääns yks huoltaja jollako oon kieli hänen äitinkielenä  
(= ensikielenä) 

JOO EI 

Kieltä käytethään jokapäivä-
sessä yhessäolossa koissa 

JOO EI 
Oppilhaala oon perustiot kielessä 
       JOO EI 

Oppilas oon 
atopteeratu/yksintuleva  

JOO EI 
 
    Met olema ottanheet ossaa tämän planketin neuvoista ja vakkuutamma ette jätetyt tiot oon oikeita.  

Ko oon kyse kahesta huoltajasta vaaithaan molemitten allekirjotus. 
 
 

Paikka ja taatumi  Huoltajan allekirjotus 

Paikka ja taatumi  Huoltajan allekirjotus 
 

Planketti jätethään oppilhaan kouhluun. 
 
Arviointi 
 

Johtaja Språkcentrum Mölndal allekirjotus 
 

Taatumi 
Myönethään  Ei myönetä 

Mölndalin Språkcentrumin kirjotukset 

 

 

 

 Arviointi 

Päätös 
Planketti säilytethään oppilhaan tietostossa ja poistethaan jälkhiin ko koulunkäynti oon loppunu.  
Henkilötiot käsitelhään taattasuojelusäätänön mukhaan. Sie hyväksyt ette sinun informasuunia saapii tallehtia ja käsitellä 
rekisterissä. Sulla oon oikeus vaatia kopio ja oikasut. Tässä sie saatat lukea millä laila kaupunki käsittellee henkilötietoja. 
www.molndal.se/personuppgifter. 

Rehtorin allekirjotus Taatumi 
 

Myönethään Ei myönetä 
 

Nimiselvitys Tfn rehtori 

http://www.molndal.se/personuppgifter.
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Informasuunia sulle joka tehet hakemuksen  

Ko hakemus myönethään niin opettaja Språkcentrum Mölndalista ilmottaa missä ja koska 
oppilas saattaa alottaa opetuksen. Huomioitte ette tämä hakemus jällaa opetusta oppilhaan 
ortinaarie seeman lisäksi. Äitinkielen opetukselle kielivalikoimana peruskoulussa, niinku 
oppilhaan valikoimana, elikkä koulun valikoiman raamin sisälä neuvothaan koulun 
rehtorin työ. Jos hakemusta ei myönetä sie saat päätöksen siittä kotialähätetyksi.  

 
Lakipykälä: 
10 Kap. Koululaki  

7 § Oppilhaale jollako oon huoltaja jollako oon eri äitinkieli ko ruottinkieli pittää tarjota 
äitinkielenopetusta siinä kielessä jos  

1. kieli oon oppilhaan jokapäivänen yhessäolokieli koissa ja  

2. oppilhaala oon perustiot kielessä.  
 
Äitinkielenopetusta kansalisessa minuriteettikielessä pittää tarjota vaikka kieli ei ole 
oppilhaan jokapäivänen yhessäolokieli koissa.  

 
5 kap. Koulusäätäntö  
7. § Koululaissa oon perustheeliset määräykset päämiehen vastuuesta ette 

tarjota äitinkielenopetusta. Päämiehelä oon kansa vastuu ette tarjota 
äitinkielenopetusta oppilhaile jokka oon atoptiivilapset ja joilako oon muu 
äitinkieli ko ruottinkieli, vaikka kieli ei ole oppilhaan jokapäivänen 
yhessäolokieli koissa.  

 
Rehtori päättää oppilhaan äitinkielenopetuksesta.  

 

8.§ Äitinkielen opetusta saapii järjestää  
1. kielivalikoimana peruskoulussa ja erityiskoulussa, 

2. oppilhaan valikoimana, 

3. koulun valikoiman raamin sisälä, elikkä  

4. ulkopuolela karantteerattua opetusaikaa. 
 

9.§ Äitinkielenopetus ei saa sisältää enämpi ko yhen kielen oppilasta kohin. Roomilaisele 
oppilhaale joka tulle ulkomailta saapii kuitenki antaa äitinkielenopetusta kahessa kielessä, jos 
oon erityisiä syitä.  

 
10.§ Päämiehelä oon pakko järjestää äitinkielenopetusta kielessä vain jos   

1.  vähhiinthääns viis oppilasta, joilekko tarjothaan äitinkielenopetusta kielessä, 
halvaavat semmosen koulutuksen, ja  

2. oon olemassa sopeva opettaja. 
 
Ensimäinen osa 1 ei jällaa kansalisia minuriteettikieliä. 7 § kielilain (2009:600) mukhaan 
kansaliset minuriteettikielet oon suomenkieli, jiddiksenkieli, meänkieli, roominkieli ja 
saamenkieli.  
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