Information om
modersmålsundervisning
grundskolan och grundsärskolan

Modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan
Modersmål är ett mångtydigt begrepp. Vanligtvis menar man det första språk som lärs och
talas dagligen i hemmet. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen och
skall anordnas för elever från förskoleklass till årskurs 9.
Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling. Ett
välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.
Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygsätts som andra
ämnen utifrån de kriterier som gäller för ämnet.
Villkoren är följande;
•

Minst en av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska och använder dagligen
detta som umgängesspråk med eleven.

•

Elevens skall ha grundläggande kunskaper i modersmålet

•

Önskemål om deltagande i modersmålsundervisningen skall ha inlämnats underskrivet
av vårdnadshavarna inför läsåret. Inkommer ansökningar efter 1oktober kan
undervisning få vänta till nästkommande läsår. De elever som redan har
modersmålsundervisning förväntas ha det fortsättningsvis.

•

Vill eleven avsluta modersmålsundervisningen fyller vårdnadshavare i en särskild
blankett för detta och avslutet verkställs vid terminens slut.

•

Minst fem elever som önskar undervisning i samma språk krävs inom kommunen för
att undervisningen skall organiseras. Undervisning behöver inte ske på elevens skola
utan kan ske med elever från andra skolor.

•

Minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddish) är undantagna
regeln om att det minst skall finnas fem elever inom kommunen som önskar
undervisning i samma språk. Det krävs ej heller några förkunskaper för undervisning.

•

Under förutsättning att lämplig lärare kan anställas, startar modersmålsundervisningen
vid ordinarie terminsstart.

•

Anmälan är bindande. Närvaro gäller som vid övrig undervisning i skolan.

•

Skolmaterial/böcker som eleven förlorar ersätts av vårdnadshavaren.
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Anmälan och beslut om
modersmålsundervisning
grundskolan och grundsärskolan

Uppgifter om eleven
Namn (efternamn och förnamn)

Födelsedatum ÅÅMMDD

Skola

Klass

Önskar delta i modersmålsundervisning (ange språk)

Tillhör önskat språk ett minoritetsspråk ange vilket av nedanstående

□Finska □Samiska □Meänkieli □Romani chib □Jiddisch
Vårdnadshavares uppgifter och underskrift
Namn (efternamn och förnamn)

Telefon hem

Adress

Telefon arbete/skola

Postnummer/Postadress

E-postadress

Datum

Underskrift

Vårdnadshavares uppgifter och underskrift
Namn (efternamn och förnamn)

Telefon hem

Adress

Telefon arbete/skola

Postnummer/Postadress

E-postadress

Datum

Enskild vårdnad

Underskrift

□ JA

□ NEJ

Läs om hur Uddevalla kommun hanterar personuppgifter på uddevalla.se/personuppgifter

Blanketten skickas till
Modersmålsenheten
Kaserngården 3B
Vuxenutbildningen I17
451 81 Uddevalla
Fylls i av skolan

□Uppfyller kraven för modersmålsundervisning □Uppfyller ej kraven för modersmålsundervisning
Beslutsdatum och rektors underskrift
Datum

Underskrift

