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Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan
Barn med ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål. Eleven har rätt till denna undervisning om:
•
En eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
•
Språket utgör elevens dagliga samtalsspråk i hemmet, och
•
eleven har grundläggande kunskaper i språket
Elevens kunskaper kommer att testas under en provperiod på fyra veckor innan permanent antagning beviljas.
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns minst fem elever i ett språk som önskar
undervisning – undantaget är minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddish där antalet inte behöver vara fem.
Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning om de har grundläggande kunskaper.
Undervisningen sker till största delen utanför ordinarie skolschema och får inte omfatta mer än ett språk per elev. Om ni önskar avsluta
modersmålsundervisningen måste en skriftlig avanmälan göras av vårdnadshavare. Önskar du ytterligare information, kontakta Enheten
för modersmål via Kontaktcenter, 08-581 690 00.

Personuppgifter om eleven
Namn

Personnummer

Skola

Önskat modersmål

Vårt barns kunskaper
(markera med kryss)
Svenska
Förstår

Bra

Mindre bra

Har studerat sitt modersmål i x antal år

Har gått i skolan i annat land i x antal år

Inte alls

Talar
Modersmålet
Förstår
Talar
Läser
Skriver
Använder sitt modersmål dagligen

Vi har tagit del av information om rätten till undervisning i annat modersmål än svenska
Underskrift (vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavarna)
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Skicka ifylld blankett till

Har du frågor, kontakta oss gärna:

modersmal@upplands-bro.se

Telefon: 08-581 690 00
E-post: modersmal@upplands-bro.se
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eller
Upplands-Bro kommun
Enheten för modersmål
196 81 Kungsängen

Information om behandling av personuppgifter
Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att
kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter
på www.upplands-bro.se/personuppgifter-utbildningsnamnden. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

