Ankomstdatum:

Ansökan om studiehandledning på modersmålet*
Elevens förnamn

Elevens efternamn

Hemkommun

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Skola

Klass

Tfn

Lärare/mentor

Mobiltfn. lärare/mentor

E-post

Modersmål

Eleven har tidigare undervisats i ett annat språk

 Ja  Nej

Vilket/vilka språk
Ange ämne/-n för studiehandledning**
Grundskola

X:a

Gymnasium

X:a

Bild

Historia

Biologi

Matematik

Engelska

Engelska

Fysik

Naturkunskap

Geografi

Religionskunskap

Hem- och
Konsumentkunskap

Samhällskunskap

Historia

Undervisande ämneslärare

Start

Undervisningsperiod***

Programspecifika,
ange nedan:

Kemi
Matematik
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Teknik
SO år 1-6
NO år 1-6
* Ny ansökan för varje läsår vid fortsatt behov
** Studiehandledning i svenska erbjuds ej
*** Ange period då ämnet är aktuellt

_________________________________

Ort och ansökningsdatum

På blankettens baksida kan du läsa mer

________________________________

Rektors underskrift

________________________________

Namnförtydligande

Beslut
Studiehandledares namn
Ämne

Studiehandledares mobilnummer
Omfattning timmar

____________________________________________

Chef Centrum för flerspråkigt lärandes underskrift

Fastställd av Barn och utbildning november 2015UHYLGHUDGMXQL

Fr.o.m.

T.o.m.

____________________________________________
Namnförtydligande

Centrum för flerspråkigt lärandes anteckningar

Information
•
•
•

Undervisning kan ske i skolan eller via webben.
När ansökan behandlats av Centrum för flerspråkigt lärande återsänds den till skolans rektor.
Skicka ansökan till: Centrum för flerspråkigt lärande, Barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls
kommun, 851 85 SUNDSVALL

5 kap 4 § Skolförordningen
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett
annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns
särskilda skäl.
Anvisning
Förvaras på enhet, gallras vid inaktualitet

För information om hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679), se dokumentets sista sida.

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus
medlemsstater. Personuppgifterna i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i
enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för behandling är allmänt
intresse. 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. Dataskyddsombudet når du via
kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen, för
mer information se www.sundsvall.se

