Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ansökan
om modersmålsundervisning i årskurs 1-9 i grundskolan

Information om ämnet modersmål
Ämnet modersmål
Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt
modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk
så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda
syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets
uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika
skolämnen.
Modersmål är ett ämne i Lgr 11 och i Gymnasieförordningen vars innehåll och kunskapskrav är
bestämt av Skolverket. Närvaron är obligatorisk. Kunskaperna betygssätts from år 6.
Utdrag ur Skollagen 10 kap § 7:
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet,
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket på en åldersadekvat nivå
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Följande är minoritetsspråk:
Finska, Jiddish, Meänkieli, Romani chib och Samiska
Utdrag ur Skolförordningen 5 kap § 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
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Personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland utifrån lagliga grunder i Skollag och läroplaner. För att få veta
närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter läs mer www.gotland.se/personuppgifter.
Personuppgiftsbehandling enligt nedan används enligt Skollagen 10 kap § 7 till de administrativa processer som behövs för
att erbjuda modersmålsundervisning.

Var vänlig och fyll i alla uppgifter, om du inte fyller i den via dator TEXTA gärna
Modersmålsundervisning önskas i (språk)
Efternamn

Förnamn

Personnummer
Adress

Post-nr

Tel

Mobil

Ort

Epost
Nuvarande skola

Klass

Blivande skola

Klass

Språk som talas i familjen
Faders modersmål
Övriga upplysningar, önskemål, synpunkter:

Moders modersmål

Underskrifter: Datum:
Elev:

Vårdnadshavare:

Blanketten lämnas fullständigt ifylld till rektor för hemskolan.
_______________________________________________________________________
Rektors utlåtande_
Modersmålsundervisning/stöd:

Tillstyrkes

Avslås

Särskild överlämning behövs: Ja

Ansvarig mentor/klasslärare:

E-post

Kommentar:

Datum
Rektors underskrift

Namnförtydligande

Fullständigt ifylld blankett skickas till modersmålssamordnare för beslut
Beslut
Modersmålsundervisning Beviljas
Motivering till beslut:

Datum:

Avslås

Modersmålssamordnare underskrift:

Nej

