Språkcentrum
Trosa kommun
Tel.073 660 68 47
Tel.070 555 40 62

Ansökan om modersmålsundervisning
Ansökan görs inför kommande läsår och ska lämnas in innan den 15:e
April till Språkcentrum.
Ansökan gäller
Elevens namn:
...................................................
Personnummer:……………………….
Skola:.............................. Årskurs (kommande läsår):..........
Vårdnadshavare:…………………………………...................
Personnummer:……………………….
E-post:………………………………………………………………….
Mobiltelefon:………………………………....
Vårdnadshavare:……………………………………………………….
Personnummer:……………………….
E-post:………………………………………………………………….
Mobiltelefon:………………………………….

Vem har rätt till modersmålsundervisning?
Eleven
Eleven
Eleven
Eleven

går i åk.1-9
har ett annat modersmål än svenska
har grundläggande kunskaper i sitt modersmål
talar modersmålet dagligen i hemmet

För att modersmålsundervisningen ska startas upp behöver minst fem elever från
skolorna i Vagnhärad, Trosa och Västerljung anmäla sig.
Varje elev som uppfyller kraven för modersmålsundervisning har rätt till sin
modersmålsundervisning i högst 7 år.

Jag önskar att mitt barn får modersmålsundervisning i
....................
och intygar att det språket används som det dagliga umgängesspråket i familjen.
.......................

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

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

Ort och datum
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
___________________________________________________________
BESLUT AV SPRÅKCENTRUM
Ansökan uppfyller grundkraven ovan

□

Uppfyller ej

Ansökan uppfyller kraven utifrån organisationen

□

□
Uppfyller ej

Modersmålsundervisning erbjuds

□

□

Modersmålsundervisning erbjuds ej

□

...........................
Rektors underskrift

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Vid handläggning av ditt ärende registreras
och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som
verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige
(humanistiska nämnden) ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet samt att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna
utföras. Ansökan gallras när eleven har slutat skolan. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.trosa.se/gdpr.
Klagomål rörande personuppgiftshantering kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök www.trosa.se/
personuppgifter för mer information om hur du lämnar klagomål.
Postadress : Språkcentrum - Stationsvägen 10, 61071 Vagnhärad

Språkcentrum
Trosa kommun
Tel. 073 660 68 47 eller 070 555 40 62

Ansökan om modersmålsundervisning
Vem har rätt till modersmålsundervisning?
Eleven går i klass 1-9
Eleven har ett annat modersmål än svenska
Eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål
Eleven talar modersmålet dagligen i hemmet
För att modersmålsundervisningen ska startas upp behöver minst fem elever från
skolorna i Vagnhärad, Trosa och Västerljung anmäla sig.
Varje elev som uppfyller kraven för modersmålsundervisning har rätt till sin
modersmålsundervisning i högst 7 år.

Hur går undervisningen till?
Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och i åldersblandade grupper. Kommunen
anordnar modersmålsundervisning i ett språk endast om det finns tillgång till lämplig
lärare och om antalet elever är minst fem. Undervisningen i modersmålet är frivillig för
eleverna, men om du har anmält barnet till undervisningen är det viktigt att han eller
hon deltar.

Nationella minoritetsspråk
För de elever som tillhör någon av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli
(tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani čhib eller jiddisch måste eleven
erbjudas modersmålsundervisning enligt lag. Detta gäller oavsett antal elever i
kommunen det behöver inte finnas minst fem elever. Det finns inte heller några krav på
att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande
kunskaper i språket.
Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden
är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår. Men
det gäller inte om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller
om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning.

Anmälan till modersmålsundervisning
Anmälan till modersmål görs via Språkcentrum. Själva anmälan ska ske senast den 15
april för att eleven ska kunna påbörja sin modersmålsundervisning under nästkommande
läsår.
När eleven är anmäld är det viktigt att delta. Om eleven vill sluta måste Språkcentrum
meddelas så snart som möjligt.
Fyll i blanketten och lämna till Språkcentrum.
För att komma åt blanketten digitalt: https://www.trosa.se/Barn-Utbildning/grundskola/modersmal-ochflersprakighet/modersmal/
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Vid handläggning av ditt ärende
registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det
ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Laglig grund för
behandlingen är att den personuppgiftsansvarige (humanistiska nämnden) ska kunna fullgöra en rättslig
skyldighet samt att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Ansökan gallras när eleven har
slutat skolan. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.trosa.se/gdpr. Klagomål rörande
personuppgiftshantering kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök www.trosa.se/
personuppgifter för mer information om hur du lämnar klagomål.
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