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Ansökan om modersmålsundervisning
i grundskolan
Blanketten lämnas till pedagog/klasslärare på skolan för vidarebefordran till rektor/administratör
Barnets/elevens namn

Personnummer

Gatuadress (barnets folkbokföringsadress)

Postnummer

Postort

Skola

Klass

Vårdnadshavarens namn

Personnummer

Telefon

Personnummer

Telefon

E-postadress

Vårdnadshavarens namn

E-postadress

Modersmål

Talas detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen? (Gäller inte nationella minoritetsspråk)

Ja

Nej

Gäller bara nationella minoritetsspråk

Finska

Romani chib

Samiska

Jiddisch

Lovari/Kelderash

Lulesamiska

Meänkieli

Arli/Gurbeti

Nordsamiska

Resanderomani

Sydsamiska

Kale

PUL
De uppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att föras in i skolans databas för handläggning av
modersmålsundervisningen. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Vårdnadshavarens underskrift
Datum (åååå-mm-dd)

Namnteckning

Datum (åååå-mm-dd)

Namnteckning

Skicka eller lämna ansökan till den skola där barnet går. Mer information på baksidan av denna blankett.
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Annat

Vad är undervisning i modersmål?
De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. Eleven ska erbjudas
modersmålsundervisning om en eller båda vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska, om språket utgör elevens
dagliga umgängesspråk i hemmet, och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Utökad rätt till modersmål för nationella minoriteter
Om ditt barn tillhör någon av de nationella minoriteterna (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar) har hon/han/
hen utökad rätt till undervisning i modersmål. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och
samiska.
Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket.
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om det bara är en elev som vill läsa språket i kommunen.

Anmälan
Vill du att ditt barn ska läsa sitt modersmål i skolan måste du anmäla detta till barnets skola. Undervisning i modersmål är
frivillig för eleverna, men om du har anmält barnet till undervisning måste hon/han/hen delta.
Varje skola har ansvar att organisera undervisningen men i vissa fall ges undervisningen på annan skola.

Betyg
Undervisning i modersmål består av undervisning i modersmål som ämne. Betyg i modersmål ges vid samma tillfälle som i
andra ämnen.

Särskola
Om ditt barn går i särskolan har hon/han/hen också rätt att få undervisning i modersmål. Vänd dig till ditt barns skola för att
få mer information.

Vill du veta mer?
För att få veta mer om undervisningen i modersmål kan du vända dig till ditt barns skola. Där kan du få anmälningsblankett.
Information finns också på Språkcentrums hemsida: www.goteborg.se/sprakcentrum

