Ansökan om modersmålsundervisning för elever i kommunal grundskola och
grundsärskola
Enligt skollagen (kap 10, 7§) ska en elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1. eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
2. eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.
Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande
kunskaper gäller.
För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper.
Modersmålsundervisning är inget obligatoriskt ämne, men närvaroplikt gäller om man antagits. All frånvaro registreras i
kommunens frånvarosystem.

Uppgifter om elev
Personnummer
Förnamn

Efternamn

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Skola

Klass

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på annan skola än den
skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen i enlighet med Umeå kommuns
regler för skolresor.

☐

Jag/Vi har tagit del av informationen som rör undervisning från årskurs 4.

Språk
Modersmål önskas i följande språk

Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
JA

Eleven använder modersmålet som dagligt umgängesspråk i
hemmet
JA

☐

NEJ

☐

Vårdnadshavare
Vårdnad om barnet

☐

Gemensam vårdnad

☐

Enskild vårdnad

☐

God man

☐

NEJ

☐

Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än
svenska
JA

☐

NEJ

☐

2 av 2
Vårdnadshavare 1/God man
Förnamn

Efternamn

Telefon

E-post

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Telefon

E-post

Information om behandling av personuppgifter
Utbildningsförvaltningens nämnder ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning.
Läs mer om hur Umeå kommuns nämnder behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen (GDPR) på www.umea.se/gdpr

☐

Jag/Vi har tagit del av informationen som rör behandling av personuppgifter

Underskrift vårdnadshavare, vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter
Vårdnadshavare/God man försäkrar genom underskrift att lämnade uppgifter är riktiga
Datum

Vårdnadshavare1/God man

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas med post till:
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Maja Beskowskolan
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Ifylls av Kompetenscentrum för flerspråkighet
Mottaget datum:
Signatur mottagare:

