ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING
inkl beslut för elever i grundskola och gymnasieskola
Rätt till modersmålsundervisning har elev vars vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål.
Eleven skall ha grundläggande kunskaper i språket och dagligen använda språket enligt Skollagen 10 kap § 7
Elevens förnamn
Elevens efternamn
Personnummer

Gatuadress

Lägenhetsnr

Postnummer

Ort

E-postadress till vårdnadshavare

Mobil/telefon till vårdnadshavare

Elevens skola

Elevens klass

Modersmålsundervisning önskas i språk

Läsår

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl
ja

nej

Eleven har ansökt språk som dagligt umgängesspråk i hemmet

ja

nej

Eleven är adoptivbarn med annat modersmål än svenska (enl SkolF 5kap 7§)

ja

nej

Vår son/dotter har grundläggande kunskaper i språket

Datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Ansökan lämnas/skickas till rektor för den skola eleven är inskriven i.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rektors beslut om rätt till modersmålsundervisning

□

Modersmålsundervisning beviljas

Datum

□

Modersmålsundervisning beviljas inte. Uppfyller inte punkt_________(se sid 2)

Underskrift rektor

Namnförtydligande

Rektor skickar ansökan till samordnande rektor för modersmålsundervisning

Samordnande rektors yttrande

□
□

Undervisning kan påbörjas

Undervisning kan ej påbörjas pga lämplig lärare saknas

□
□

Undervisning kan ej påbörjas pga för få elever

Undervisning kan ej påbörjas pga av annat skäl.

Kommentarer:

Datum

Hylte kommun
Barn- och ungdomsk.

Namnteckning

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

Namnförtydligande

kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354

Ansökan om modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning
Rätt till undervisning i modersmål gäller för flerspråkiga elever i grundskola enligt nedan:
1 Minst en förälder kommer från ett annat land.
2 Språket är ett levande språk, som dagligen används hemma.
3 Eleven har fått modersmålsundervisning mindre än sju skolår.
4 Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska.
Även om rektor beslutat att eleven har rätt till modersmålsundervisning, kan det i vissa fall bli att
undervisning inte kan startas. Det gäller om:
a) det finns färre än fem elever vars föräldrar ansökt, undantaget nationella minoritetsspråk
b) lämplig lärare saknas
Ansökan till modersmålsundervisning
Ansökan görs fram till 1/6, för undervisning som börjar i augusti, och gäller ett läsår. Ansökan måste göras varje
år. Nytillkommen elev ansöker snarast. Ansökan lämnas till respektive rektor som beslutar utifrån inkommit
underlag och som skickar det till samordnaren för modersmålsundervisning där slutgiltiga besked fattas. Beslut
skickas till vårdnadshavare genom brev.

Blankett finns på www.hylte.se eller på skolans expedition.

Erbjudande om modersmålsundervisning
Gruppstorlek: Fem elever/språk är riktvärde, men avvikelse kan förekomma.
Lokal: Då det i vissa språk är få elever kan undervisningen förläggas till någon annan av kommunens skolor.
Skolskjuts erbjuds inte då modersmålsundervisning är en frivillig verksamhet. Undervisningen följer de läsårstider
som gäller i Hylte kommun. Undervisningen är kostnadsfri och visst undervisningsmaterial ingår.

