Ansökan
Modersmålsundervisning
Skickas till:
Gällö skola, Skolvägen 6
840 50 Gällö
Sista anmälningsdag 30 april

Elev
Efternamn, förnamn

Personnummer (10 siffror)

Gatuadress

Postnummer

Ort

Skola

Årskurs

Klass

Önskat modersmål

Önskar modersmål

Ja
Har något av barnets föräldrar annat modersmål än svenska?

Nej

Nej
Ja

I så fall, vilket språk

5 kap. Utbildningen
Studiehandledning på modersmålet
4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk
än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.
Modersmålsundervisning
7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om
huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. 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. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
8 § Modersmålsundervisning får anordnas
1. som språkval i grundskolan och specialskolan,
2. som elevens val,
3. inom ramen för skolans val, eller
4. utanför den garanterade undervisningstiden.
9 § 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.
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.
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
11 § Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda
eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas
modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen enligt första
stycket gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.
12 § En elev som får modersmålsundervisning får med den begränsning som anges i 11 § fortsätta att delta i undervisningen,
även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven.
13 § Vid modersmålsundervisning i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan användas.

Underskrift
Datum

Telefonnummer dagtid

Namnteckning vårdnadshavare 1

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för
diarium, handläggning och arkivering.

Telefonnummer kvällstid

Namnförtydligande

Datum

Telefonnummer dagtid

Namnteckning vårdnadshavare 2

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för
diarium, handläggning och arkivering.

Telefonnummer kvällstid

Namnförtydligande

OBS! Vid två vårdnadshavare krävs bådas underskrift
Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer.

Beslut från rektor
Beslutas
Datum

Avslås

Ev. skäl till avslag

Rektor, namnteckning

