ANMÄLAN MODERSMÅLSUNDERVISNING

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

- Gäller för elev i grundskolan

Syftet med modersmålsundervisningen är att eleven ska
vidareutveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål och
att eleven ska uppnå aktiv tvåspråkighet. Modersmål är ett
eget ämne med en egen kursplan och egna betygskriterier.
Modersmålsundervisningen ligger utanför det vanliga
schemat och det kan hända att undervisningen ges på annan
skola än ordinarie skola. Kommunen är skyldig att anordna
modersmålsundervisning om det finns en lämplig lärare och
om minst fem elever önskar få undervisning. För att ordna
modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken
räcker det att en elev önskar få undervisning.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har
utökad rätt till modersmålsundervisning även om språket inte
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver
inte ha grundläggande kunskaper i språket. De nationella
minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib
och jiddisch.
Undervisningsgrupper och på vilken skola undervisningen
kommer att erbjudas kommande läsår, avgörs utifrån de
anmälningar som inkommit till Mottagningsenheten Bryggan
i samband med sista anmälningsdag 10 maj. Sista
anmälningsdag för de som påbörjar undervisningen på
vårterminen är 30 november. Modersmålsundervisning kan
endast påbörjas under terminens första tre veckor.
Nyinflyttade elever kan börja i anslutning till deras skolstart i
Katrineholms skolor. Anmälan är bindande tills uppsägning
sker.

Förutsättningarna för att få modersmålsundervisning är att
modersmålet är ett levande umgängesspråk, det vill säga att
eleven förstår och talar språket dagligen hemma och har
grundläggande kunskaper i språket.
Adoptivbarn har också rätt att läsa modersmål om eleven har
grundläggande kunskaper i modersmålet. För adoptivbarn
gäller att språket inte behöver talas i hemmet.

Här nedan är du välkommen att fylla i anmälan.

Elevens uppgifter
Förnamn

Klass

Efternamn

Personnummer

Skola

Startdatum (ifylls av Bryggan)

Uppgifter om språk
Talas annat språk än svenska i hemmet?

Ange språk:

Är barnet adopterat och har annat modersmål än
svenska?

Ja

Nej

Om ja, ange språk:

Är någon av föräldrarnas modersmål något av
språken samiska, finska, meänkieli, romani chib
eller jiddisch?

Ja

Nej

Om ja, ange språk:

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Ort och datum

Telefonnummer

Underskrift

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Ort och datum

Efternamn

Telefonnummer

Underskrift

Båda vårdnadshavarna måste skriva under vid gemensam vårdnad.
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer på https://www.katrineholm.se/personuppgifter

Blanketten skickas till:
Mottagningsenheten Bryggan, Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm
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