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Modersmålsundervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
Ansökan (gäller undervisning utanför ordinarie schema)
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Adress
Språk
Skola

Klass eller motsvarande

Eleven har minst en vårdnadshavare som har språket som sitt modersmål
(= förstaspråk)

Språket används i det dagliga
umgänget i hemmet

JA
NEJ
Eleven har grundläggande kunskaper i språket

JA
NEJ
Eleven är
adopterad/ensamkommande

JA

NEJ

JA

NEJ

Vi har tagit del av anvisningarna till denna blankett och intygar att lämnade uppgifter är riktiga.
Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Ort och datum

Vårdnadshavarens underskrift

Ort och datum

Vårdnadshavarens underskrift

Blanketten lämnas till elevens skola.
Bedömning
Chef Språkcentrum Mölndal underskrift

Datum

Tillstyrks

Tillstyrks inte

Datum

Beviljas

Beviljas inte

Språkcentrum Mölndals anteckningar:

Beslut
Rektors underskrift
Namnförtydligande

Tfn rektor

Anvisning
Blanketten förvaras i elevens akt och gallras efter avslutad skolgång.
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas
i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Här kan du läsa om hur staden behandlar personuppgifter.
www.molndal.se/personuppgifter.

Fastställd av skolförvaltningen december 2014

Information till dig som ansöker
När ansökan beviljas meddelar lärare från Språkcentrum Mölndal var och när eleven kan
börja undervisningen. Observera att denna ansökan gäller undervisning utöver elevens
ordinarie schema. För undervisning i modersmål som språkval i grundskolan, som elevens
val eller inom ramen för skolans val hänvisas till skolans rektor. Om ansökan inte beviljas
får du ett besked om detta hemskickat.
Lagrum:
10 Kap. Skollagen
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.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
5 kap. Skolförordningen
7 § I skollagen finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda
modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn
och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
8 § Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.
9 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som
kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda
skäl.
10 § 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. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
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