ANSÖKAN OM PLATS I EN
MODERSMÅLSUNDERVISNINGSGRUPP
Sista ansökningsdatum är den 1 april.

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.
Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska
modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dag liga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha
grundläggande kunskaper i språket.
Även om rektor b eslutat att eleven har rätt till modersmålsundervisning, så kan det i vissa fall b li 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
UPPGIFTER OM ELEV
Elevens efternamn, förnamn

Personnummer

Nuv arande skola

Nuvarande klass

Vårdnadshavares namn

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Vårdnadshavares e-postadress
Vårdnadshavares namn
Vårdnadshavares e-postadress

Vilket språk önskar ni modersmålsundervisning i (m an kan endast ansöka om m odersmålsundervisning i ett språk)

Modersmålsunder vis ning önskas av följande skäl(sätt kryss i lämpligruta)
Eleven har ovan angivet språk som dagligt umgängesspråk i hemmet
Vår dotter/son har grundläggande kunskaper i språket: Ja

Eleven är adoptiv barn med ett annat modersmål än svenska.
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

Datum

Vårdnadshavares underskrif t

Vårdnadshavares underskrif t

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

Elev en har inte rätt till modersmålsundervisning. Uppfyller inte punkt _______

Namnteckning

Namnf örtydligande

Samordnarens yttrande
Underv isning kan påbörjas
Datum

Underv isning kan ej påbörjas p.g.a.
Namnteckning

För f å elever

Lärare saknas/sökes

Namnf örtydligande

IFYLLD BLANKETT LÄMNAS TILL SKOLADMINISTRATÖREN PÅ ELEVENS SKOLA

