
MODERSMÅLSUNDERVISNING
grund-/grundsärskolan

Rätt till modersmålsundervisning har en elev om någon av vårdnadshavarna har ett annat språk än
svenska som modersmål. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i sitt modersmål och dagligen 
använda språket i umgänget med familjen.

Elevens efternamn, förnamn Personnummer:

Adress: Postadress:

Telefon bostad/arbete/mobil:

E-postadress:

Modersmål som önskas undervisning i

Rektors yttrande
Skäl:

Nuvarande skola: Nuvarande klass:

Vårdnadshavare 1 namn: Vårdnadshavare 2 namn:

Telefon bostad/arbete/mobil:

E-postadress:

Faderns modersmål: Moderns modersmål:

Nationellt minoritetsspråk som önskas undervisning i

Finska Samiska Meänkieli Romani-chib Jiddisch

FörstaspråkEleven önskar läsa språket som Andraspråk

Datum: Underskrift av vårdnadshavare 1:

Tillstyrks Avstyrkes

Datum:

Underskrift:
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Språk som talas i hemmet

Underskrift

Datum: Underskrift av vårdnadshavare 2:

Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Ja Nej

Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress

Barn- och utbildningskontoret
Box 803
761 28 Norrtälje

Estunavägen 14 0176-710 00

Telefax

0176-717 70 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Webb

norrtalje.se

Besöksadress

Modersmålslärarens bedömning

Ja Nej
Underskrift av modersmålsläraren: Namnförtydligande:



Modersmål

I Norrtälje kommun erbjuds eleven undervisning i modersmål om

   •     minst en av vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
   •     språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
   •     eleven har grundläggande kunskaper i språket
   •     minst fem elever i kommunen ansöker om undervisning i det aktuella språket
   •     det finns en lämplig lärare 

Nationella minoriteter 

Från den 1 juli 2015 har elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna utökad rätt till
undervisning i modersmål. Detta gäller följande språk:

   •     finska
   •     jiddisch
   •     meänkieli
   •     romani chib
   •     samiska

Modersmålsundervisningen får anordnas

   •     som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val eller skolans val
   •     utanför den garanterade undervisningstiden

Då det i vissa språk är få elever förläggs undervisningen till någon av kommunens skolor eller
annan lämplig lokal. Undervisningen sker i grupp, oftast i direkt anslutning till den ordinarie
undervisningstiden.

Undervisningen följer de termins- och lovtider som gäller i kommunen.

Anmälan och närvaro 

Anmälan är bindande och gäller hela grundskolan. Närvaro är obligatorisk. Om eleven väljer att sluta ska en skriftlig 
avanmälan göras på särskild blankett.

Blanketten skickas till:
Modersmålssektionen
Barn- och utbildningskontoret
Box 803, 761 28 Norrtälje

Kontaktperson:
Mona Valdenström
Tel: 0176-711 54
Mona.valdenstrom@norrtalje.se
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Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679 
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt 
kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter 
eller kontakta ansvarig nämnd om du vill veta mer.
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