Ansökan till undervisning i modersmål
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
Interkulturella enheten
Datum: 2018-06-08
Ansökan till modersmålsundervisning görs inför varje läsår.
Inför läsåret 2018/2019 ska ansökan vara inlämnad senast 2018-08-31.
Modersmålsundervisning i åk 1-9 samt på gymnasiet är 60-80 min/vecka vid 1-2 tillfällen.
Modersmålsundervisningen kan förläggas efter ordinarie skoltid, samt ske i andra lokaler än den egna skolan.

Elevens namn

Personnummer

Telefon hem

Mobiltelefon

Skola

Klass

Modersmål

Klasslärarens/mentors namn

Ja

Nej

Har minst en av elevens vårdnadshavare det ansökta språket som modersmål?
Talar ni dagligen språket hemma?
Har eleven haft undervisning i modersmål under mer än sju års tid?
Eleven vill delta i undervisning även om den sker på annan skola

Vårdnadshavarnas och elevs underskrift ( Båda vårdnadshavarna ska skriva under om ni har gemensam vårdnad)
Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Ort och datum

Vårdnadshavares underskrift

Ort och datum

Elevens underskrift

Lämna blanketten till elevens klassföreståndare/mentor. Ansökan gäller tillsvidare. Om eleven vill avsluta
undervisning, fyll i blanketten “Uppsägning av undervisning” och lämna till din mentor/klasslärare.

Undervisning i modersmål
Det är viktigt för framgång i skolan att eleven får utveckla både modersmålet och
svenskan

Vem har rätt till modersmålsundervisning?
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
● en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
● språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
● eleven har grundläggande kunskaper i språket
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning
i elevens nationella minoritetsspråk.
Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning.
Eleven har rätt till modersmålsundervisning i 7 år. Modersmålet kan även läsas som språkval,
som elevens val, inom skolans val och utanför den garanterade undervisningstiden.

Studiehandledning
Elever som behöver ska få studiehandledning på sitt modersmål. Syftet med
studiehandledning är att ge undervisning i olika ämnen på modersmålet och ge eleven hjälp
att förstå de svenska läromedlen och sina arbetsuppgifter. Studiehandledningen bidrar också
till att utveckla och träna det egna modersmålet.

Vilka undervisar och hur sker undervisningen?
De lärare som undervisar har elevens språk som sitt modersmål och behärskar det svenska
språket väl. Elevens kunskaper kartläggs av modersmålsläraren innan undervisningen startar.
Bedömningen sker i lärplattformen Unikum. Undervisningen är frivillig och sker i grupp om
minst fem elever utanför elevens ordinarie undervisning.

