
  

 

 

   

Bildningsförvaltningen                     Blankett reviderad jan. 2020 
 

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskola, 
särskola, gymnasieskolan  

Lagrum – se sida 2 

Barnet/eleven har minst en vårdnadshavare som använder modersmålet som ett dagligt umgängesspråk. 

□Ja   □Nej    
Nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) 
Modersmålsundervisning erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och 
även om eleven saknar grundläggande kunskaper i språket.  
 
Från åk 6 finns möjlighet att läsa modersmål inom ramen för språkvalet. 
Önskar undervisning inom ramen för språkvalet 

□Ja   □Nej  

Vi intygar att uppgifterna är riktiga (Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna skriva under) 
 

_______________________________________ _______    _________________________________________________ 

Ort och datum    Vårdnadshavares underskrift 
 

_______________________________________ _______    _________________________________________________ 

Ort och datum    Vårdnadshavares underskrift 

 

Blanketten skickas till enhetens rektor 

Beslut meddelas via rektor eller klassföreståndare alt. modersmålslärare

 Inkom datum 

 

Barnets/elevens namn 

 

Födelsedatum (åååå-mm-dd) 

Adress  Telefon 

 

Språk 

 

 

Förskola/Skola 

 

Avdelning alt. klass 



  

 

 

 
Lagrum: FÖRSKOLA och FÖRSKOLEKLASS 
8 kap. Skollagen 
10§ Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 
det svenska språket och sitt modersmål. 
9 kap. Skollagen 
10§ Förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
 
Lagrum: GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA 
10 & 11 kap. Skollagen 
7§ & 10§ En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk 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. 

Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska), ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 
och även om eleven saknar grundläggande kunskaper i språket. 
 
5 kap. Skolförordningen 
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. 

 
 
 

BESLUT: 
Datum □ Beviljas □ Beviljas ej 

Rektor underskrift 

 

Anteckningar  

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 


	Ansökan om modersmålsundervisning i grundskola, särskola, gymnasieskolan

