ANSÖKAN OCH INFORMATION OM
MODERSMÅLSUNDERVISNING
/MODERSMÅLSSTÖD

Varför modersmålsundervisning/modersmålsstöd?
Det är av stor betydelse för ett barn att få utveckla sitt modersmål – det underlättar inlärningen
av ett nytt språk.
För ett barns känslomässiga och intellektuella utveckling är det nödvändigt att det inte förlorar
sitt modersmål.
Genom att behålla modersmålet kan barnet också ta del av föräldrarnas kultur och tradition
samt hålla kontakt med släkt och vänner i hemlandet. Därför är det viktigt för ett barn att
behålla och utveckla det språk som talas mest i hemmet.För barn i förskoleklass används
begreppet modersmålsstöd, begreppet modersmålsundervisning används i grundskolan och
grundsärskolan.
Rätt till modersmålsundervisning/modersmålsstöd
Barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat dagligt umgängesspråk än svenska, kan
ansöka om att få modersmålsundervisning/modersmålsstöd. För att undervisningen ska
anordnas krävs att minst fem elever valt att läsa språket. För modersmålsundervisning i
minoritetsspråken, samiska, finska, tornedalsfinska, romani eller jiddisch gäller särskilda
regler.
Organisation
Undervisning i modersmål är frivillig, anmälan är bindande och gäller tillsvidare, tills
vårdnadshavare skriftligt meddelar att modersmålsundervisningen skall upphöra. Detta kan
enbart göras mellan två läsår.
Undervisningen arrangeras åldersblandat utanför skoltid. Målsättningen är att undervisningen
sker på skolan, men i enstaka fall kan eleven behöva förflytta sig till annan skola i kommunen.
Modersmålsläraren har en nära kontakt med er som vårdnadshavare och ni får kontinuerliga
avstämningar för hur det går för ert barn
Betyg
Elever som deltar i modersmålsundervisning får betyg i modersmålet ,då betyg ges i övriga
ämnen i grundskolan. Liksom för övriga ämnen följer undervisningen en föreskriven kursplan.
Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning
efter grundskolan.
Närvaro
Anmälan är bindande och gäller tillsvidare, till vårdnadshavare skriftligt meddelar att
modersmålsundervisningen skall upphöra. Detta kan enbart göras mellan två läsår.
Kontaktuppgifter
Samordnare för modersmålsundervisning/stöd
Vlastimir Abrasevic tel. 0709-55 38 57
Ansvarig för modersmålenheten
Anna Bergevi tel. 0709-58 53 67
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Anmälan till modersmålsundervisning/ modersmålsstöd
Namn
Skola

Årskurs

Ange modersmål
Talas detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen ☐ ja

☐ nej

Uppgifter vårdnadshavare 1
Namn
Telnr.

e-post

Uppgifter vårdnadshavare 2
Namn
Telnr.

e-post

Jag/vi försäkrar härmed genom min underskrift att jag har tagit del av informationen gällande
modersmålsundervisning och modersmålsstöd
Vårdnadshavare 1
Underskrift

Datum

Vårdnadshavare 2
Underskrift

Datum

Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den
allmänna dataskyddsförordningen. För mer information www.bjuv.se

Ansökan skickas/lämnas till:
Bjuvs kommun
Brogårdaskolan
Box 501
267 25 Bjuv
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