
 

 
 

 

 

 

 
 

Elev 

ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING 
 

 

 

Efternamn Tilltalsnamn 

            
Telefon  Personnummer 

            
Skola Klass Läsår 

                  
Elevens modersmål (ange språk som talas hemma)  Ange dialekt 

            
Har deltagit i modersmålsundervisning under föregående termin eller läsår 

☐  Nej ☐  Ja (ange skola)       
 

 

Underskrift av vårdnadshavare 
Ort och datum  Ort och datum 

            
Underskrift Underskrift 

            
 

Yttrande från samordnaren 
Kan beviljas Kan inte beviljas Motivering 

☐ ☐       
Ort och datum Underskrift, samordnare 

            
 

Beslut av rektor 
Beviljas Avslås Motivering till avslag 

☐ ☐       
Ort och datum Underskrift, rektor 

            
 

Kopia på beslutet skickas till 

elevens vårdnadshavare, 

elevens mentor och 

modersmålsläraren. 

 

Skola och lokal 

      
Lärare 

      
Veckodag och klockslag 

      

Startdatum 

      
Gruppnamn 

      
Anm 

      
 
 

 

Information om behandling av personuppgifter  

Barn- och utbildningsnämnden i Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning.  

Den information vi samlar används endast för att behandla din ansökan.   

Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, 

radering eller begränsning av dina personuppgifter på barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se  
 
Utgåva 1 2021-03-24  

   Ifylld ansökan skickas till skolans expedition 

mailto:barn-utbildningsnamnden@soderhamn.se


 

Information om modersmålsundervisning 
 

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om: 

 En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

 Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

 Eleven har grundläggande kunskaper i språket 

 

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till 
modersmålsundervisning än andra elever. Det finns inga krav på att språket ska vara 
elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. 

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska. 

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan.  

 

Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och 

samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i 

sådana former att elevens personliga utveckling främjas och självkänsla stärks. 

 

Modersmål ska anordnas om: 

 

 Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket 

 Dessa elever vill få undervisning i språket 

 Det finns en lämplig lärare 

 

Modersmålsundervisningen kan anordnas efter skoltid och det är skolan som 

bestämmer omfånget. Modersmålsundervisning är frivillig och kostnadsfri. 

 

Detta gäller även asylsökande elev och elev som har beviljats tidsbegränsat 

uppehållstillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om modersmålsundervisning och studiehandledning finns i skollagen och i 

skolförordningen. 

 

Skollagen -10 kap 7 §, 11 kap 10 §, 12 kap 7 § och 13 kap 7 § 

Skolförordningen - 5 kap 4, 7, 9–12 §§ samt 9 kap 

 

 


