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Anmälan till modersmål
Datum

Utbildningsförvaltningen

2017-03-06

Blanketten lämnas till rektor på skolan
Citat från Skollagen 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.”
Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska), har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande
kunskaper i språket.
Citat från Skolförordningen 5 kap:
”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.”
För de nationella minoritetsspråken behöver endast en elev på skolenheten ansöka om undervisning i språket för att undervisning
ska anordnas.

Anmälan till modersmålsundervisning

Markera en kurs:

Har fått betyg i årskurs 9?

□ Modersmål 1 □ Modersmål 2
□ Modersmål grundskolenivå

□ Ja
□ Nej

Elevens namn

Personnummer (6 siffror, ååmmdd )

Adress

Postnummer/Postadress

Skola pågående läsår

Årskurs pågående läsår

Modersmål

Telefon

Vårdnadshavares & rektors underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Telefon (även riktnummer)

Namnteckning, vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Telefon (även riktnummer)

Namnteckning, rektor

Namnförtydligande

Uppdaterad 2017-01-23 Helena Kugelberg

Information om behandling av personuppgifter (personuppgiftslagen SFS1998:204): Personuppgifter som lämnas i denna blankett
behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för at handlägga ärendet. Du har rätt att efter skriftlig egenhändigt
undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av utbildningsförvaltningen. Förvaltningen är
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Begäran skickas till utbilningsförvaltningen, Mjölby kommun, 595 80
Mjölby
Postadress
Mjölby kommun
Utbildningsförvaltningen
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

Organisationsnummer
212000-0480

