Blanketten skickas till:
Lidingö stad, utbildningsförvaltningen,
181 82 Lidingö

Tilläggsbelopp för elev som önskar modersmålsundervisning i skola utanför
Lidingö stad

Tilläggsbelopp kan sökas för max en termin i taget, ansökan gäller från första vardagen i påföljande månad efter
det att den har kommit modersmålsenheten tillhanda. Ingen utbetalning sker retoraktivt. För att en elev ska få
modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda;
•
•
•

En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modermål
Modersmålet är elevens dagliga umgängespråk i hemmet.
Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Detta gäller även adoptivbarn samt i de
nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani shib.

Kommun och skola
Kommun

Namn på skola
Namn på rektor
Tel. mobil

Tel. arb.

E-post

Elev

Personnummer 10 siffror

Namn

Gatuadress

Postnummer och postadress

Klass vid hösterminens början

Modersmål

Modersmål som önskas undervisning i
Språk som talas hemma
Ansökan gäller från och med

Till och med

Har eleven haft modersmålsundervisning föregående läsår?

Ja

Nej

Har skolan tidigare fått tilläggsbelopp från Lidingö stad gällande
modersmålsundervisning för denna elev?

Ja

Nej

Om eleven inte längre ska delta i modersmålsundervisning ska en uppsägning göras på blanketten ”Modersmålsundervisning i
skolan - uppsägning” som finns att hämta på www.lidingo.se

Till stöd för handläggningen av ärendet kommer personuppgifter att registreras enligt
personuppgiftslagen.
Jag/vi försäkrar att ovanstående uppgifter är korrekta och medger att staden får kontrollera dessa hos
andra myndigheter och berörda parter.

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

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

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

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

.........................................................................
Underskrift av rektor

...................................................................................
Namnförtydligande rektor

Riktlinjer för modersmålsundervisning
I skollagen (2010:800) 10 kap 7§ står följande;
Modersmålsundervisning
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas
modersmålsundervisning i detta språk om
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk
bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.
Undervisningen sker på modersmålet. För att en elev ska kunna delta krävs grundläggande kunskaper. Nedan
finns beskrivning av lägsta nivå i modersmålet för förskoleklass.
Om det visar sig att en elev börjar undervisningen men saknar kunskaper kommer läraren att kontakta hemmet
och elevens rektor. Det kan då bli aktuellt att undervisningen upphör.
Modersmålet följer en fastställd kursplan på samma sätt som andra ämnen i grundskolan. Kursplanen utgår ifrån
att eleven har grunder i språket och inte är nybörjare.
Endast elever folkbokförda på Lidingö stad har rätt till modersmål. Elever folkbokförda i annan kommun kan delta
under förutsättning att hemkommunen ersätter Lidingö stad för undervisningen.
Om eleven inte längre ska delta i modersmålsundervisning ska en uppsägning göras på blanketten ”Uppsägning
av modersmålsundervisning” som finns att hämta på www.lidingo.se
Lägsta språknivå för att delta i modersmålsundervisning från förskoleklass
Förstå och tala:
•
•
•

Eleven kan och använder ca 100 vardagliga nyckelord och har utvecklat en enkel
kommunikationsförmåga
Eleven kan svara enkelt på frågor som handlar om elevens familj och vardagsituationer
Eleven kan uppfatta vad som sägs och kan med hjälp av innehållsuppfattningen förstå kärnan i och
budskapet som samtalspartner försöker förmedla

För ytterligare information se Lidingö stads webbplats www.lidingo.se

