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GYMNASIET
Rutin för friskolornas beställningar av modersmålsundervisning via
Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kompetenscentrum för flerspråkighet ansvarar för att
● inför ny beställningsperiod på vårterminen skicka informationsbrev om

modersmålsundervisning och beställning av modersmålsundervisning kommande läsår.
Beställning av modersmålsundervisning kommande läsår sker under beställningsperioden

○ 1 mars - 31 maj för elever som nu går på skolan.
○ Från skolstart - 10 september för nya elever och sena ansökningar.

● efter skolstart i augusti skicka information om modersmålsundervisning samt aktuell lista över
vilka elever som KCF kommer kunna erbjuda modersmålsundervisning.

● Utifrån beställningar om minst 5 elever totalt placera eleverna i grupper. Grupperna
schemaläggs i modersmålslärarnas scheman utifrån underlag från tjänstefördelning.

● modersmålslärare från KCF ansvarar för att kontakta elever med information om
undervisningen.

● i oktober efter att sena beställningar behandlats skicka ny uppdaterad lista över vilka elever
KCF kommer kunna erbjuda modersmålsundervisning.

● aktuell information och beställningsformulär finns tillgänglig på webben under
ansökningsperioden.

● i mitten och i slutet av varje termin skicka sammanställning över närvaro/frånvaro
modersmålsundervisning. Sammanställningen skickas via mejl.

● skicka/lämna lista med betyg och/eller signerad betygskatalog vid överenskommet datum.

Skolan ansvarar för att

● inför nytt läsår sammanställa en digital beställning som gäller för samtliga elever som idag går
åk 1 eller åk 2 på skolan och som önskar modersmålsundervisning. Elever som idag går åk9
ansöker om modersmål då de ansöker till gymnasiet via gymnasiewebben. Blankett för
beställning finns på webben. Beställningen skickas som bifogad lösenordsskyddad fil via mejl
till veronica.sjodin@umea.se . Beställning av modersmålsundervisning kommande läsår sker
under beställningsperioden 1 mars - 31 maj.

● senast 10 september sammanställt en digital beställning för nya elever på skolan som önskar
modersmålsundervisning och som inte ansökt via gymnasiewebben. Beställningsformulär
inför nytt läsår används. Beställningsformulär finns på webben.

● efter 10 september kontakta KCF för eventuellt nya elever som önskar
modersmålsundervisning. Plats kan inte garanteras.

● registrera betyg enligt skolans rutiner

Uppsägning av modersmål

Elev som önskar avsluta modersmålsundervisning meddelar sin lärare samt skolan som i sin tur
meddelar veronica.sjodin@umea.se,  vid KCF.
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