LÄMNA ANSÖKAN TILL REKTOR PÅ ELEVENS SKOLA

Modersmål – ansökan
För att en elev ska få modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda:¨
•
•
•
•
•

För att bilda en grupp krävs att det finns minst fem sökande elever i det aktuella språket och en lämplig lärare tillgänglig.
En eller båda vårdnadshavarna eller föräldrarna ska ha ett annat språk än svenska som modersmål
Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet, gäller även om eleven är adopterad.
Modersmålet är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, gäller inte om eleven är adopterad.
Elev med något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska som modersmål
behöver inte ha grundsläggande kunskaper i modersmålet eller ha modersmålet som dagligt umgängesspråk i hemmet.

Modersmål och datum
Modersmål

Ansökan gäller från och med

Vilket språk talar eleven med sina föräldrar?................................................................................................................
Har eleven grundläggande kunskaper i det önskade språket?

Ja

Nej

Är eleven adopterad med annat modersmål än svenska?

Ja

Nej

Har eleven haft modersmålsundervisning föregående läsår?

Ja

Nej

Behöver elev som går i årskurs 1-3 transport, ordnad av skolan, till undervisningen?

Ja

Nej

Behöver elev som går i årskurs 1-3 transport, ordnad av skolan, från undervisningen till fritidshemmet?

Ja

Nej

Elev
Personnummer 10 siffror

Namn

Gatuadress

Postnummer och postadress

Skola

Klass vid höstterminens början

Om eleven är folkbokförd i en annan kommun ska hemkommunen godkänna och betala för undervisningen på Lidingö

Vårdnadshavare 1
Personnummer 10 siffror

Namn

Telefon
E-post
Modersmål

Vårdnadshavare 2
Personnummer 10 siffror

Namn

Telefon
E-post
Modersmål

Jag/vi försäkrar att jag/vi har tagit del av stadens riktlinjer för modersmål på www.lidingo.se och att ovanstående
uppgifter är korrekta.
Till stöd för handläggningen av ärendet kommer personuppgifter att registreras enligt personuppgiftslagen.

.........................................................................
Underskrift vårdnadshavare 1

...................................................................................
Underskrift vårdnadshavare 2

.........................................................................
Namnförtydligande vårdnadshavare 1

...................................................................................
Namnförtydligande vårdnadshavare 2

LÄMNA ANSÖKAN TILL REKTOR PÅ ELEVENS SKOLA
Lidingö stad, utbildningsförvaltningen Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 20 E-post: utbildningsforvaltningen@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2016-03-21

Modersmål - Information från skolan
Fylls i av rektor på elevens skola.
Elev
Personnummer 10 siffror

Namn

Modersmål

Ansökan om modersmål
Beviljas, ange skäl:
Elevens vårdnadshavare eller föräldrar har språket som modersmål
Eleven har grundläggande kunskaper i språket
Språket är umgängesspråk i hemmet
Eleven är adopterad med annat modersmål än svenska
Modersmålet är ett minoritetsspråk
Annat…………………………………………………………………………………………………........

Avslås, ange skäl:
Elevens vårdnadshavare eller föräldrar har inte språket som modersmål
Eleven har inte grundläggande kunskaper i språket
Språket är inte umgängesspråk i hemmet
Eleven är adopterad med annat modersmål än svenska
Modersmålet är ett minoritetsspråk
Annat…………………………………………………………………………………………………........

Rektors kontaktuppgifter
Namn
E-post

Telefon

Jag försäkrar att jag har tagit del av Lidingö stads riktlinjer för modersmål som finns på www.lidingo.se och att
ovanstående uppgifter är korrekta.

…………………………………….
Datum

.........................................................................
Underskrift rektor
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