Anmälan

Modersmålsundervisning

Skicka blanketten till

Solna stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
171 86 Solna
Blanketten kan även lämnas i
receptionen i Solna stadshus
1. Uppgift om elev

Förnamn och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Skola

Klass

2. Språk

Modersmål

Hur används språket i hemmet?

3. Vårdnadshavare 1 (om två vårdnadshavare finns krävs bådas underskrift)

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

E-post
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4. Vårdnadshavare 2 (om två vårdnadshavare finns krävs bådas underskrift)

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

E-post

De personuppgifter som du fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig
administration inom barn- och utbildningsförvaltningen. Uppgifterna behandlas i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Om du vill veta mer om din
personuppgiftsbehandling kan du vända dig till skolnämnden.
Vad händer nu?
Om ansökan inkommer före läsårsstart
Kommer ditt barn att placeras i en undervisningsgrupp. Vi strävar efter att denna undervisningsgrupp
finns på barnets skola men kan inte garantera det.
Modersmålsläraren kommer vid terminens början att kontakta den vårdnadshavaren ni angivit i
ansökan och informera om vilken tid och plats modersmålsundervisningen kommer att ske.
•

Beräknad undervisningsstart är i mitten av september månad.

Om ansökan inkommer under läsåret
•
•

Kommer vi att undersöka om vi, utan att förändra schemat, kan erbjuda plats i en befintlig
grupp.
Läraren kommer att kontakta er när vi ser att vi har en plats att erbjuda. Om detta inte är
möjligt, behöver ni skicka in en ny ansökan inför nästa läsår.

Grundläggande villkor för modersmålsundervisning:
•
•
•

eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
modersmålet används som dagligt umgängesspråk i hemmet
det finns minst fem elever i kommunens skolor som önskar undervisning i modersmålet.

OBS! Modersmålsundervisning ges endast i ett språk/elev. Modersmålsundervisning erbjuds
endast för elever i årskurs 1-9, ej för barn i förskola eller elev i förskoleklass.
Solna stad följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800). Ytterligare
info finns på Solna stads webbplats www.solna.s
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