MODERSMÅL
SYFTET MED MODERSMÅLSUNDERVISNING
Studierna i modersmål syftar till att Ditt barn ska utveckla förmågan att förstå och
göra sig förstådd i olika sammanhang. Huvudansvaret för barnets kunskaper i sitt
modersmål har föräldrarna och skolans undervisning är ett komplement. Förutom att
stödja elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet, skall eleven också få mer
kunskaper om sin kulturella bakgrund.
RÄTT TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING
Modersmålsundervisning erbjuds elever med ett annat modersmål än svenska om
språket utgör dagligt umgängesspråk med minst en av föräldrarna. Adoptivbarn som
har ett annat modersmål än svenska har också rätt till modersmålsundervisning.
*
*
*

Modersmålsundervisningen får inte vara nybörjarundervisning.
Vårdnadshavare måste anmäla intresse för undervisningen.
Eleven har bara rätt till undervisning i ett modersmål.

Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har från den 1 juli
2015 utökad rätt till modersmålsundervisning. De har rätt att få
undervisning även om språket inte är dagliga umgängesspråk i hemmet
och eleven saknar grundläggande kunskaper i språket. Då har eleven
möjlighet att läsa språket som nybörjarspråk. Undervisningen anordnas
även om endast en elev har anmält sig till undervisningen
ORGANISATION AV MODERSMÅLSUNDERVISNING
Undervisningen i modersmål är frivillig och ingår inte i den obligatoriska
undervisningstiden. Om Du har anmält Ditt barn är emellertid deltagande i
undervisningen obligatorisk och kostnadsfri.
Anmälan gäller för undervisning under hela grundskoleperioden.
Om eleven ej skall fortsätta med modersmålsundervisningen måste skriftlig
avanmälan göras till:
Knivsta kommun,
Utbildningskontoret
741 75 KNIVSTA
Kommunen anordnar undervisning i ett språk om minst fem elever anmält sig och
det finns behöriga lärare som kan bedriva undervisningen.
Undervisningen förläggs till de skolor där lämpliga grupper kan bildas.
Undervisningsgrupperna skall om möjligt vara homogena, det vill säga, eleverna
skall ha ungefär samma ålder och språkkunskaper, för att få bästa möjliga kvalitet
på undervisningen.
Man får betyg i modersmål som i andra ämnen.

Utbildningskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
2016-04-26

ANMÄLAN TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING
Elevens namn: …………………………………………………………………………………………………………
Personnummer: …………………………………
Telefon: ……………………………………………………….
Gatuadress: …………………………………………
Postnummer och adress: …………………………………….
Skola: …………………………………

Nuvarande klass: ……………………………………..

Önskar modersmålsundervisning i (språk):………………………………………....................
Vårdnadshavare 1:…………………………………………………………………………………………………….
Tel hem: ……………………………………

Tel arbetet: ………………………………

Vårdnadshavare 2: ……………………………………………………………………………………………………
Tel hem: ……………………………………

Tel arbetet: ………………………………

E-post:……………………………………………………………………………………………………………………….
Vi intygar härmed att språket används i hemmet och att vårt barn har
grundläggande kunskaper i språket.
…………………………………………………………………
Underskrift vårdnadshavare

……………………
datum

…………………………………………………………………
Underskrift vårdnadshavare

…………………..
datum

Rektors beslut:
Eleven har rätt till modersmålsundervisning i ……………………
Eleven har ej rätt till modersmålsundervisning

□

□

Anledning:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………
Rektor

………………
datum

Anmälan för förskoleklassen lämnas till Knivsta kommun.
Anmälan år 1-9 lämnas till rektor på elevens skola för beslut av rektor.
Ovan lämnade uppgifter kommer att registreras i Knivsta kommuns administrativa system för skola
och barnomsorg och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL)

Utbildningskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se
2016-04-26

