Ansökan om Modersmålsundervisning i gymnasieskolan
Elevens förnamn (tilltalsnamnet understruket)

Elevens efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress

Tfn

Språk

Program

Skola

Mentor

Klass

Eleven har minst en vårdnadshavare som använder modersmålet som ett dagligt umgängesspråk, intygas:
_____________________________________________
Ort och datum

Modersmål 1 100p
Modersmål 2 100p
Aktiv tvåspråkighet 100p





_______________________________________________
Vårdnadshavares underskrift

(Detta val är
vanligtvis en del av
ditt individuella val)

_____________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________
Elevs underskrift

Blanketten skickas till: Centrum för flerspråkigt lärande, Barn och utbildning, Sundsvalls kommun, 851 85
Sundsvall
Chef CFL underskrift

Namnförtydligande

 Tillstyrkes

 Tillstyrkes ej

 Beviljas

 Beviljas ej

Datum
Centrum för flerspråkigt lärandes anteckningar:

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Datum

Anvisning

Blanketten förvaras på enheten och gallras vid inaktualitet.
Fastställd av Barn och utbildning maj 2016

Tfn rektor

Lagrum:
Skollagen 15 kap. (gymnasieskolan) och 18 kap. (gymnasiesärskolan)
19 § 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 goda kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet.
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.
Gymnasieförordningen 4 kap.
19 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om
1. minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och
2. det finns en lämplig lärare att tillgå.
Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att anordna
modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). Informationen lagras och
bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall.

Fastställd av Barn och utbildning maj 2016

