Ansökan modersmål
Grundskola år 1-9

Dnr

Utbildningsförvaltningen

För att få delta i modersmålsundervisning ska modersmålet vara ett dagligt umgängesspråk för
eleven i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
•
•
•
•

Undervisningen ordnas i grupper i de språk där vi har modersmålslärare. Om det är nödvändigt
förläggs undervisningen på en annan skola, för att uppnå en bättre samordning och
undervisningskvalitet.
Undervisningen schemaläggs utanför ordinarie timplan, som elevens val, skolans val eller som
språkval.
För adopterade barn med annat modersmål, erbjuds språket även om det inte är elevens dagliga
umgängesspråk.
För de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, och samiska utökas
rätten till modersmål från 1 juli 2015. Detta innebär att man kan läsa minoritetsspråket, utan att ha
grundläggande kunskaper eller att det är ett umgängesspråk i hemmet.

Elevens namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Skola

Klass

Lärarens namn
Lärarens e-post

Telefonnummer

Mobiltelefon

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer

Mobiltelefon

Vårdnadshavarens namn

Telefonnummer

Mobiltelefon

Önskar att eleven får undervisning i:
Språk

Eleven har tidigare deltagit i modersmålundervisning

Ja

Nej

Underskrift vårdnadshavare
Datum

Vårdnadshavare

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare

Namnförtydligande

Rektor

Namnförtydligande

Underskrift rektor
Datum

Ansökan lämnas till skolans rektor!
Kopia skickas till:
Sektionen för resurs och stödverksamhet Klostergatan 24
581 81 Linköping
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)
Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för
att handlägga ärendet.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och ungdomsnämnden. Nämnden är skyldig att
omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag
eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden enligt följande: barnochungdomsnamnden@linkoping.se alternativt
Linköpings kommun, Utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen, 581 81 Linköping.
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