ANSÖKAN OM
MODERSMÅLSUNDERVISNING

Malmö stad

Grundskoleförvaltningen

ANSÖKAN OM ETT FORTLÖPANDE ABONNEMANG PÅ EN PLATS I EN MODERSMÅLSUNDERVISNINGSGRUPP
Vem har rätt till modersmålsundervisning?
Elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning under grundskoletiden om:
1.språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2.eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
(skollagen 2010:800, 10 kap7§, 11kap 10§, 9 kap 10§)
Modersmålsundervisning 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 5 kap. 9§).
Då förskoleklasser inte omfattas av skollagen har eleverna ingen laglig rätt till modersmålsundervisning men om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje
dag och har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö Stad att tillgodose önskemål.
Läs mer om modersmålsundervisning på www.malmo.se
Fortlöpande abonnemang?
Eleven går på modersmålsundervisningen i anvisad grupp, vilket kan vara på annan skola än hemskolan. Modersmålsundervisningen är frivillig men närvaroplikt
gäller, all frånvaro registreras i kommunens frånvarosystem.
För att avsluta abonnemanget måste platsen sägas upp. Uppsägningsblanketten hittar ni på www.malmo.se eller så kan ni få den av elevens skola.
Ifylld blankett ska lämnas till skoladministratören på elevens skola.
Om abonnemanget inte sägs upp tidigare avslutas det per automatik när eleven slutar årskurs 9.

UPPGIFTER OM ELEV
Förnamn och efternamn

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Skola

Klass innevarande läsår

Vilket språk önskar ni modersmålsundervisning i (man kan endast ansöka om modersmålsundervisning i ett språk, se skolförordningen)

Föräldrarnas modersmål talas dagligen i hemmet?

Har eleven grundläggande kunskaper i språket?

Ja

Ja

Nej

Nej

(markera med X vilket alternativ som är korrekt)

(markera med X vilket alternativ som är korrekt)

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT, vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Ovanstående personuppgifter kommer att lagras i en databas och behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Vårdnadshavare försäkrar genom underskrift att
lämnade uppgifter är riktiga samt är medveten om skyldigheten att avanmäla eleven om eleven inte ska delta i modersmålsundervisningen.

Datum

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares mobiltelefon

Vårdnadshavares mobiltelefon

Vårdnadshavares e-postadress

Vårdnadshavares e-postadress

IFYLLD BLANKETT LÄMNAS TILL SKOLADMINISTRATÖREN PÅ ELEVENS SKOLA
Ifylls av skolan
Mottaget datum:
Signatur mottagare:
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