Modersmålsundervisning - anmälan
För att erhålla modersmålsundervisning ska en eller båda föräldrar/vårdnadshavare ha ett annat språk än svenska som sitt
modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
Modersmålsundervisningen är inte en nybörjarutbildning. Kraven på grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn.
Modersmålsundervisning ordnas i grupper om fem eller fler på anvisad skola.
Från och med 1 juli 2015 har elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Dessa
minoritetsspråk är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Eleverna behöver inte ha grundläggande kunskaper i
språket, det räcker att de tillhör minoritetsgruppen.
För att få modersmålsundervisning krävs att samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda. (Kryssa för vad som gäller för ditt barn).
minst en av föräldrarna/vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och
använder språket i sitt dagliga umgänge med barnet.(Undantag: gäller inte de nationella minoritetsspråken samt adoptivbarn) och
barnet har grundläggande kunskaper i modersmålet, dvs förstår och kan kommunicera muntligt på modersmålet. (Gäller även adoptivbarn).

Mitt/vårt modersmål är
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Telefon
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Underskrift
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Vid gemensam vårdnad krävs både vårdnadshavarens underskrift

Ensam vårdnad

Förutsättningar
• Minst fem elever i kommunen ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket
(gäller inte de nationella minoritetsspråken).
• En lämplig lärare finns eller kan anställas.
• Enligt huvudmans riktlinjer bör modersmålsundervisning ske utanför ordinarie skoltid.
• Huvudman har infört skollagens sju-års regeln som ger elever rätt till modersmålsundervisning i högst sju år (gäller ej de
nationella minoritetsspråken, nordiska språken eller om eleven har synnerligt skäll till förlängt modersmålsundervisning).
Rektorns beslut

Beviljas

Avslås

Motivering till avslag

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din ansökan till modersmålsundervisning. De behandlingar som sker är
insamling, hantering, lagring, överföring och radering. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt diarieföringssystem
samt i ett fysiskt arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen. Bildningsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller
inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att behandlas så länge eleven går i skolan inom Trelleborgs kommun och därefter raderas enligt gällande
dokumenthanteringsplan. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är bildningsnämnden, som kan kontaktas på
bildningsforvaltningen@trelleborg.se Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter
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