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Sista ansökningsdatum är den 1 april
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

Ansökan om ett fortlöpande abonnemang på en plats i en modersmålsundervisningsgrupp
Vem har rätt till modersmålsundervisning?
Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om:
1. en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
2. språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
3. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. (Skollagen 2010:800, 10 kap 7§, 11 kap 10§, 9 kap 10§).
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. (Skolförordningen 5 kap 9§). 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. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.
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 vars
föräldrar ansökt, undantaget nationella minoritetsspråk, eller om lämplig lärare saknas.

Fortlöpande abonnemang?
Eleven går på modersmålsundervisningen i anvisad grupp, vilket kan vara på annan skola än hemskolan. Modersmålsundervisningen är frivillig men närvaroplikt gäller, all frånvaro
registreras i kommunens frånvarosystem. För att avsluta abonnemanget måste platsen sägas upp. Uppsägningsblanketten hittar ni på www.lomma.se eller så kan ni få den av elevens
skola. Om abonnemanget inte sägs upp tidigare avslutas det per automatik när eleven slutar årskurs 9.

Uppgifter om elev
Elevens namn

Personnummer

Nuvarande skola

Nuvarande klass

Vårdnadshavares namn

Telefon

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares namn

Telefon

Vårdnadshavares e-postadress

Vilket språk önskar ni modersmålsundervisning i

(man kan endast ansöka om modersmålsundervisning i ett språk)

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl

(sätt kryss i lämplig ruta)

Eleven har ovan angivet språk som dagligt umgängesspråk i hemmet
Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska
Ja

Har eleven grundläggande kunskaper i språket?

Nej

Försäkran och underskrift, vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Vårdnadshavare försäkrar genom underskrift att lämnade uppgifter är riktiga samt är medveten om skyldigheten att avanmäla eleven om eleven inte ska delta i
modersmålsundervisningen.
Datum

Vårdnadshavares underskrift

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Rektors beslut
Elev har rätt till modersmålsundervisning
Datum

Elev har inte rätt till modersmålsundervisning. Uppfyller inte punkt ……………………..

Namnteckning

Namnförtydligande

Samordnarens yttrande
Undervisning kan påbörjas
Datum

Undervisning kan ej påbörjas p.g.a:

Namnteckning

För få elever

Lärare saknas/sökes

Namnförtydligande

Ifylld blankett lämnas till skoladministratören på elevens skola
I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13
Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra
skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. 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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på barn-utbildningsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.barnochutbildningsnamnden@lomma.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

