ANMÄLAN TILL
MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN/SPRÅKSTÖD FÖRSKOLEKLASS
Det är viktigt att anmälningsblanketten är korrekt ifylld.
Uppgifter om elev
Namn

Personnummer

Modersmål
Skola

Klass

Uppgifter om vårdnadshavare
Namn
E-post

Telefon hem

Adress

Mobiltelefon

Postnummer och postort

Namn
E-post

Telefon hem

Adress

Mobiltelefon

Postnummer och postort

Underskrift av vårdnadshavare
Gemensam vårdnad:

 Ja

 Nej

Vid gemensam vårdnad skall
båda vårdnadshavarna underteckna

........................

........................

Datum

Datum

..................................................................
Namnteckning

Skicka blanketten till:

..................................................................
Namnteckning

Modersmålsenheten
461 84 TROLLHÄTTAN

Utbildningsförvaltningen
_________________________________________________________________________________________________
Gärdhemsvägen 9  461 84 Trollhättan  Telefon 0520-49 50 00  Fax 0520-49 72 71
utbildning@trollhattan.se  www.trollhattan.se  Bankgiro 992-2352

Information
Modersmål är ett mångtydigt begrepp. Vanligtvis menar man det första språk som
lärs och talas dagligen i hemmet. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i
skollagen och skall anordnas för elever från förskoleklass till årskurs 9.
Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling.
Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk
och övriga skolämnen.
Modersmål är ett frivilligt skolämne med egen kursplan och betygsätts som övriga
ämnen från årskurs 6.
Villkoren för deltagande i modersmålsundervisning är följande:






Att minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen detta som umgängesspråk med eleven.
Att eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Gäller inte minoritetsspråk.1
Att minst 5 grundskoleelever i språkgruppen har ansökt om modersmålsundervisning. Gäller inte nationella minoritetsspråk2.
Att det finns lämplig lärare.
Modersmålsundervisningen 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. – Skolförordningen (2011:158) 5 kap 9 §

Anmälan till modersmålsundervisning är bindande tills uppsägning sker. Uppsägning kan göras vid terminsslut. Uppsägningsblankett kan fås av modersmålsläraren
eller rekvireras från modersmålsenheten.
För mer information kontakta modersmålsenheten.

1

Minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
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