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Anmälan/avanmälan  
modersmålsundervisning 

Anmälan/avanmälan lämnas till rektor på elevens skola!

1 (2)

Datum

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Datum
Att ovanstående lämnade uppgifter är korrekta intygas

Ja NejEleven har grundläggande kunskaper i språket

Eleven använder dagligen språket med minst en vårdnadshavare Ja Nej

Efternamn
Uppgifter om eleven

Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Personnummer

Önskar modersmålsundervisning Ja Nej

Uppgifter modersmål

Telefon/mobil

Rektors beslut ja nejModersmålsundervisning beviljas

Datum

Underskrift rektor

Namnförtydligande

Underskrift

Rektor meddelar beslut om modersmålsundervisning till vårdnadshavare och elev. 
EU 2016/679 
Samordnares utlåtande
Modersmålsundervisning beviljas Ja NejFinns ej underlag på 5 elever Finns ej lämplig lärare

Skola Klass Språk 

Telefon/mobil

Ej behörig att söka



2 (2)Vem kan läsa modersmål? 
Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om 

• en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
• eleven har grundläggande kunskaper i språket.

(Skollagen 10 kap 7 §) 

Undervisningen arrangeras åldersblandat utanför eller inom skoltid. 

Modersmålsundervisning anordnas om 
• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
• det finns en lämplig lärare
• eleven önskar att få undervisning i språket

(Skollagen, 2014:458) 

I förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet har barn inte rätt till modersmålsundervisning. Då det gäller elever med 
något av minoritetsspråken i Sverige eller om en elev är adopterad gäller andra regler för modersmålsundervisning. 

Grundläggande kunskaper i modersmål 
1-3: förstår enkla instruktioner, förstår enkla uttryck om sig själv, sin familj och sin omgivning. Förstår enkla samtal och
enkla berättelser. Kan samtala om bekanta ämnen och beskriva händelseförlopp i en bild.
4-6: förstår huvudinnehållet i tydligt vardagligt språk om bekant innehåll. Deltar i längre samtal, ställer frågor och ger
svar. Återberättar händelseförlopp i film, litteratur och händelser. Uttrycker erfarenheter och tankar.
7-9: Förstår nyanserat och värdeladdat språk i uttryck och budskap. Samtalar och diskuterar på ett vardagsrelaterat och
ämnesrelaterat språk. Diskuterar aktuella samhällsfrågor som är bekanta.

Betyg 
Modersmål är ett frivilligt ämne med egen kursplan. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga 
ämnen. Elevens visade kunskaper och förmågor bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen. 
Elever i skolår 6-9 får betyg i modersmål enligt skalan A-E. 
(Lgr11) 

Anmälan 

• Undervisningen arrangeras åldersblandat utanför eller inom skoltid.
• Anmälan som görs är bindande och närvaro gäller som för övrig undervisning i skolan.
• Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående läsår.
• Anmälan lämnas till rektor på skola.
• Kopia på beslut skickas till vårdnadshavare.
• Besked om plats och tid för undervisning lämnas av modersmålsläraren.
• Elever kan endast påbörja modersmålsundervisning efter att beslut är taget och modersmålslärare

kontaktat vårdnadshavare.

Ovanstående personuppgifter kommer av Barn och utbildning behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan hämtas på www.bastad.se

Båstads kommun |  Barn och utbildning  |269 80 BÅSTAD |  Telefon: 0431-770 00
E-post: barnochutbildning@bastad.se  |   www.bastad.se
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