Information till fristående grund- och 1 (2)
grundsärskolor om bidrag till
modersmålsundervisning


2016-09-16

Möjlighet att ansöka om tilläggbelopp för undervisning i modersmålet
Bidraget till fristående grundskolan regleras i 10 kap. 37-39 §§ skollagen (20010:800) och består av
ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. Samma bestämmelser för gymnasieskolan finns i 16 kap. 5354 §§. Tilläggsbelopp innefattar utöver bidrag för elever med behov av särskilt stöd bidrag för elever
som har rätt till modersmålundervisning.
Alla elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till stöd och undervisning i detta språk
under några förutsättningar. Målet är att eleven på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan
och samtidigt utveckla sin flerspråkiga identitet och kompetens.
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1.
2.

Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och,
Eleven har grundläggande (grundskola) respektive goda (gymnasieskola) kunskaper i
språket.

Skyldigheten att ordna undervisningen inträder under förutsättning:
3.
4.

Att det finns minst fem elever som ska erbjudas undervisningen som önskar sådan
undervisning
Att det finns en lämplig lärare

Lagstiftningen
Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen (2010:800). I 10 kap 7 § och 11 kap. 10 §
finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmåls
undervisning i grund- och grundsärskola. Samma bestämmelser för gymnasie- och gymnasiesärskola
finns i 15 kap. 19 § och 18 kap. 14 §.
I 5 kap. 3-13 §§ skolförordningen (2011:185) finns bestämmelser som reglerar skyldigheten för
fristående grund- och grundsärskolor att anordna modersmålsundervisningen. Motsvarande
bestämmelser för fristående gymnasieskolor finns i 4 kap. 15-21 §§ gymnasieförordningen
(2010:2039) Reglerna innebär att vid fristående skolor ska tillämpas samma bestämmelser som gäller
motsvarande form i den kommunala skolan.
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Skollagen (2010:800)
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1.
2.

språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i
elevens nationella minoritetsspråk.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska
erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar
sådan undervisning i det språket. Lag (2014:458).

Skolförordningen (2011:185)
10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan
undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare.
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Enskilda enheter har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för modersmålundervisning i enlighet
med gällande lagstiftningen. För detta ändamål finns ansökningsblankett som bifogas.

Med vänlig hälsning
BARN OCH UTBILDNING
Mirsada Slijepcevic
Tillsynssamordnare
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