ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING
för elever i grundskola /gymnasieskola
Blanketten lämnas till elevens rektor

Ansökan gäller läsår

Rätt till modersmålsundervisning har elev vars vårdnadshavare eller en av dem, har ett annat språk än svenska som
modersmål. Eleven skall ha grundläggande kunskaper i språket och dagligen använda språket enligt
Skollagen 10 kap § 7
Elevens förnamn, efternamn

Personnummer

Hemkommun
Nuvarande skola

Nuvarande klass

Vårdnadshavares namn

Telefon bostad (även riktnummer)

Vårdnadshavares namn

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon arbetet (även riktnummer)

Modersmålsundervisning önskas i
Språk:

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl (sätt kryss i lämplig ruta)
Eleven har ovan angivet språk som ett dagligt umgängesspråk i hemmet

Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska (enligt SkolF 5 kap 7§)

Vår dotter/son har grundläggande kunskaper i språket:

Ja

Underskrift av båda vårdnadshavare krävs.

Nej

Enskild vårdnad ☐

Datum

Underskrift av vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Ifylls av skolan

Rektors beslut om rätt till modersmålsundervisning
Eleven har rätt till modersmålsundervisning
Datum

Eleven har inte rätt till modersmålsundervisning. Uppfyller inte punkt

Namnteckning

Namnförtydligande

Samordnarens yttrande
Undervisning kan påbörjas
Datum

Postadress
Skolområde Särskola
Modersmål
272 80 Simrishamn

Undervisning kan ej påbörjas p.g.a.

Namnteckning

För få elever

Lärare saknas/sökes

Namnförtydligande

Besöksadress
Fredsdalsgatan 7

Telefon
exp. 0414-81 95 20

E-postadress
modersmal@simrishamn.se

. Se sidan 2!

Modersmålsundervisning
Rätt till undervisning i modersmål gäller för elev i grundskola och gymnasieskola, inte för elev i förskola
eller förskoleklass
1 Minst en förälder har språket som modersmål.
2 Språket är ett levande språk, som dagligen används hemma.
4 Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska.
5 Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket. Om det visar sig inom 2 månader att eleven
saknar detta kan undervisningen upphöra.
Även om rektor beslutat att eleven har rätt till modersmålsundervisning, så kan det i vissa fall bli
så att undervisning inte kan startas.
Det gäller om
• det finns färre än fem elever, hos huvudmannen vars föräldrar ansökt, undantaget nationella
minoritetsspråk, eller om
• lämplig lärare saknas

Ansökan till modersmålsundervisning
Ansökan görs senast den 15 maj, för undervisning som börjar i augusti, och
gäller ett läsår. Ansökan måste göras varje år. Nytillkommen elev ansöker
snarast. Ansökan lämnas till respektive rektor.
Elevens rektor vidarebefordrar ansökan efter beslut till ansvarig
samordnare för modersmålsundervisning.
Blankett finns på www.simrishamn.se eller på skolans rektorsexpedition.

Erbjudande om modersmålsundervisning
LOKAL: Då det i vissa språk är få elever, så kan undervisningen
förläggas till någon annan av kommunens skolor. Undervisningen följer
de termins- och lovtider som gäller i Simrishamns kommun.
Undervisningen är kostnadsfri och visst undervisningsmateriel ingår.

