
 

ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING 
för elever i grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

  
Ansökan gäller läsåret 

 
 

 

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om  

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.. (Skollagen 10 kap § 7) 

Elevens namn 
 

 

Personnummer 
 

 

Adress 
Postadress 

 

Födelseort 
 

 

Nuvarande skola och klass  
 

Vårdnadshavares namn 
 

 

Vårdnadshavare telefon 
 

Bostad Arbete 

Faders modersmål  
 

Moders modersmål  
 

 

Modersmålsundervisning önskas i språket och eventuell dialekt: 

 
 

 

Eleven har deltagit i modersmålsundervisning i årskurs: (markera med kryss) 

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
 

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl: (Sätt kryss för lämpligt alternativ) 

 Eleven har ovan angivet språk som ett dagligt umgängesspråk i hemmet 

 Eleven är adoptivbarn med ett annat modersmål än svenska 
 

Min son/dotter har grundläggande kunskaper i språket   Ja  Nej 
 

 Modersmål önskas inte 
 

 

Datum  Underskrift av vårdnadshavare/myndig elev 
 

Beslut av verksamhetsledare vid Centrum för flerspråkighet (CFF) 

 Tillstyrkes   Avstyrkes 
 

Ev kommentar 

 
 

 

 

 

Datum  Verksamhetsledare CFF 



Till vårdnadshavare      

Modersmålsundervisning 

För elever boende/folkbokförda i Falköpings kommun 

 

Rätt till undervisning i modersmål gäller enligt skollag och skolförordning: 
 

 om eleven har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 

 att språket är ett levande språk som dagligen brukas hemma = dagligt 
umgängesspråk 

 att eleven har grundläggande kunskaper i språket 

 kan anordnas om det finns minst fem elever i språket  

 om behörig eller lämplig lärare finns eller kan anställas 

 om språket är ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven är  
adoptivbarn med annat modersmål kan detta anordnas, även om  
språket inte är ett dagligt umgängesspråk.  

 modersmål i nationellt minoritetsspråk ska också kunna erbjudas  
även om antalet elever är lägre än fem 

 att modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden 
anordnas under sammanlagt sju läsår under skoltiden. Undantag är  
om det föreligger särskilt behov. Denna bestämmelse gäller inte  
nationella minoritetsspråk   

 får inte omfatta mer än ett språk för en elev, undantag är romska  
elever med särskilda skäl 

 

Dessa bestämmelser gäller i grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. 
 

Modersmålsundervisning anordnas för elever som har ett annat språk än svenska som  

sitt modersmål och då det språket är umgängesspråk i hemmet. Ny ansökan sker varje läsår. 

Modersmålsundervisningen anordnas för att barn och ungdomar ska kunna utveckla sitt 

modersmål parallellt med svenskan och därigenom få möjlighet att bli tvåspråkiga. 

Undervisningen ger också eleven kunskaper om hemlandets natur, samhälle, historia,  

kultur och litteratur. 

Modersmålsundervisningen har en egen kursplan och följaktligen ges betyg i ämnet. 

För att eleven ska ha rätt till modersmålsundervisning ska man tala språket dagligen  

hemma. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och eleven/vårdnadshavare  

ka önska att få modersmålsundervisning. 

Modersmål kan ingå som en del av undervisningstiden vanligtvis i form av elevens val, 

skolans val eller språkval eller förlägges utanför ordinarie timplan, men oftast i anslutning 

 till den ordinarie undervisningstiden. 

Om det är få elever i en språkgrupp samordnas undervisningen med elever från andra  

skolor på någon av skolorna i Falköpings kommun. 

Skolan är inte skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inte finns minst fem 

elever i Falköpings kommun som önskar modersmålet eller om det inte finns lämplig 

 lärare att anställa. Skolan strävar alltid efter att anställa behöriga lärare. 

För elever med begränsade kunskaper i svenska innebär studiehandledning och 

undervisning på modersmål att de får möjlighet att utveckla sina kunskaper i olika  

ämnen samtidigt som de lär sig svenska. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter som behandlas  

Personnummer 

Namn 

Adress 

Telefonnummer 

Ändamålet med behandlingen 

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter 

som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanterings-

system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. 

Laglig grund för behandlingen 

Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning 
ska kunna utföras. 

 

Lagringstid 

Gallras efter avslutad skolgång. 

 

Lämna klagomål om personuppgiftshantering 

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till 

Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra 

hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.  

 

Besök Datainspektionens hemsida 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomal-

och-tips för mer information om hur du lämnar klagomål. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Barn - och utbildningsnämnden 

barn.utb@falkoping.se 

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats 

www.falkoping.se/dataskydd 
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