
 
 
 

Fastställd av Barn och utbildning februari 2020 
 

Elevens namn (tilltalsnamnet understruket) Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 

Adress Telefonnummer 

Modersmål 

Skola Klass 

Undervisande lärare Tfn lärare 

 
Barnet/eleven har minst en vårdnadshavare som använder modersmålet som ett dagligt umgängesspråk         JA        NEJ 
 
 
 
Vi intygar att uppgifterna är riktiga 
 
  
_____________________________________________ _______________________________________________ 
Ort och datum    Vårdnadshavares underskrift 
 
_____________________________________________ _______________________________________________ 
Ort och datum    Vårdnadshavares underskrift 

 
OBS! Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna skriva under. 

 
 
 

Skicka ansökan till Centrum för flerspråkigt lärande, Sundsvalls kommun, 851 85 SUNDSVALL  
 
Chef Centrum för flerspråkigt lärandes underskrift Namnförtydligande 

   Tillstyrkes     Tillstyrkes ej  

Datum 

Centrum för flerspråkigt lärandes anteckningar: 
 
 

 

 

 
Rektors underskrift Namnförtydligande 

   Beviljas    Beviljas ej 

Datum Tfn rektor 

 
 
Anvisning: blanketten förvaras i elevakt och gallras efter avslutad skolgång 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                       

Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan  
 



 
 
 

Fastställd av Barn och utbildning februari 2020 
 

Information till dig som vårdnadshavare 
 
När ansökan beviljas/avslås meddelar centrum för flerspråkigt lärande skolan och läraren i modersmålet tar kontakt med eleven 
och elevens familj. 
 
 
Lagrum: 
 
10 kap. Skollagen 
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. 
 
5 kap. Skolförordningen 
10 § En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och 
2. det finns en lämplig lärare. 
 
Första stycket 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 
 
 
 
 
Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i samtliga Eus medlemsstater. Personuppgifterna 
i ansökan behandlas från och med den 25 maj 2018 i enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för 
behandling är allmänt intresse. Informationen lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål. Du har 
rätt att begära utdrag och rättelser. Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 
Sundsvall. Dataskyddsombudet når du via kommunens växel 060-19 10 00. Fram till den 25 maj 2018 gäller 
personuppgiftslagen, för mer information se www.sundsvall.se 
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