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Anmälan till kurs i modersmål

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.
Har fått betyg i årskurs 9?

Markera en kurs:

□ Ja
□ Nej

□ Modersmål 1
□ Modersmål 2
□ Modersmål på grundskolenivå

Elevens namn

Personnummer (ÅÅ-MM-DD )

Adress

Postnummer/Postadress

Skola pågående läsår

Årskurs pågående läsår

Modersmål

Telefon

Vårdnadshavares och 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
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Information om behandling av personuppgifter
Mjölby kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer,
modersmål, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera
berörd tjänst och organisera modersmålsundervisning. Personuppgifterna kan utgöra underlag för
statistikanalyser.
Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 6.1c. rättsliga förpliktelser. Dina uppgifter
kommer att sparas enligt verksamhetens dokumenthanteringsplan.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land
utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden/Mjölby kommun, utbildning@mjolby.se.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta
gör du enklast genom att kontakta oss på utbildning@mjolby.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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