Modersmålsundervisning i grundskolan
För att en elev ska ha rätt till modersmålsundervisning gäller följande:
(Alla tre kriterierna ska vara uppfyllda, utom då det gäller de nationella minoritetsspråken som är
undantagna från kriterium 2.)
1

2
3

a) Eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska och minst 5 elever önskar
undervisning i det aktuella språket.
b) Minst en av elevens vårdnadshavare har något av minoritetsspråken som modersmål.
c) Minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska och använder
detta dagligen som samtalsspråk med eleven och minst 5 elever önskar undervisning i det
aktuella språket
Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. *
Det måste finnas en lämplig lärare i modersmålet.

* Elever som hör till de nationella minoriteterna utökad rätt till modersmålsundervisning. Det betyder att ett nationellt
minoritetsspråk ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.
Eleven ska även ha möjlighet att fortsätta läsa språket på gymnasienivå.

I Värmdö kommun gäller följande:
•
•

Modersmålsundervisningen ligger efter den ordinarie skoldagens slut.
Vårdnadshavare ansvarar själv för, och bekostar, elevens resor till och från undervisningen.

Ansök så här:
Nuvarande elever/vårdnadshavare meddelar sin lärare om fortsättning kommande läsår.
Blivande elever/vårdnadshavare gör i första hand ansökan via kommunens hemsida och
självservice. Tjänsten kräver e-legitimation. Om det inte är möjligt att göra ansökan via självservice
får ansökan lämnas på blankett.
Lämna ansökan senast den 3 april.
Observera:
Ansökan gäller enbart för elever i kommunal grundskola åk 1-9.
Elever i förskoleklass omfattas av riktlinjerna för modersmålsstöd i förskolan. Kontakta respektive
rektor för information.
Elever i friskola ansöker till sin rektor.
Vid frågor angående modersmålsundervisning kontakta:

Linda Grönlund
Biträdande rektor
Farstavikens skola
tel: 08-570 489 02
linda.gronlund@varmdo.se

ANSÖKAN om deltagande i modersmålsundervisning läsåret 17/18
Namn:

Personnummer:

Skola:
Adress hem:
Telefonnr. till vårdnadshavare:
E-post adress:

Mitt barn har grundläggande kunskaper* i modersmålet

Ja

Nej

Modersmålet används som vardagsspråk i hemmet

Ja

Nej

Mitt barn är adopterat

Ja

Nej

*se pedagogiskt bedömningsunderlag på kommunens hemsida, under skola/barnomsorg och modersmål.

Kryssa i ett alternativ:
Befintliga grupper i kommunen:
Arabiska

Nederländska

Thailändska

Dari

Polska

Tyska

Engelska

Portugisiska

Finska

Ryska

Franska

Serbiska

Kinesiska

Spanska



Annat språk: ____________________________

___________________________
Vårdnadshavares underskrift
Ansökan skickas senast 3/4 till:
Farstavikens skola/modersmål
Bergsgatan
134 41 Gustavsberg

______________________________
Vårdnadshavares underskrift

