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POLICY FÖR ERBJUDANDE AV MODERSMÅLSUNDERVISNING 
 

 
Rätt till undervisning i modersmål gäller elever i grundskolan och grundsärskolan när: 
 
1. en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål 

2. språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

3. eleven har grundläggande kunskaper i språket 

4. eleven har fått modersmålsundervisning mindre än sju skolår, vilket innebär att en elev enligt 

skollagen har rätt till modersmålsundervisning i högst sju skolår. 

5. eleven är adoptivbarn med annat modersmål än svenska 
 
 
För elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska (punkt 5) gäller rätt till 
modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet (punkt 
2). Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. 
 
Om en elev tillhör en av Sveriges nationella minoriteter erbjuds eleven alltid 
modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. 
 
För elever som har modersmål som är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om 
eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning gäller inte punkt 4. 
 
För barn/elever i förskola och förskoleklass erbjuds ingen modersmålsundervisning då ingen 
skyldighet för kommunen att anordna sådan undervisning finns. 
 
Det är rektor som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning. 
För att Bromölla kommun ska anordna modersmålsundervisning för elever som har rätt till sådan 
ska:  
 
1. det finnas minst fem elever inom det aktuella språket som har rätt till undervisningen 

2. dessa elever önska att få undervisning i språket 

3. det finnas en lämplig lärare 

Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig. Bromölla kommun strävar efter att den som 
anställs som modersmålslärare är legitimerad modersmålslärare eller i andra hand har svensk eller 
utländsk pedagogisk utbildning riktad mot skola, har erfarenhet av undervisning i svensk skola, har 
aktuellt språk som sitt modersmål, har dokumenterat goda kunskaper i aktuellt språk, har god insikt 
i såväl svenska traditioner, seder, bruk och samhällsstruktur som de som finns i landet/länderna 
där språket talas samt har dokumenterat goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. 
 
Det är den centralt placerade samordnaren för modersmålsundervisningen som beslutar om att 
anordna undervisning när ovanstående punkter är uppfyllda. 
 



 
 
 
Om en elev tillhör en av Sveriges nationella minoriteter ska eleven erbjudas 
modersmålsundervisning i sitt minoritetsspråk. Då behöver det inte finnas minst fem elever. Det 
finns inte heller några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har 
grundläggande kunskaper i språket. 
 
Undervisningen sker efter skoltid och kan förläggas på annan skola än den som eleven är inskriven 
på. Undervisningen är kostnadsfri. 
 
Vårdnadshavare ska senast 1 maj inför kommande hösttermin och senast 1 oktober inför 
kommande vårtermin ha lämnat in ansökan om modersmålsundervisning på särskild blankett till 
rektor. Ansökningar inkomna efter angivna datum hanteras ej utan vårdnadshavare hänvisas att 
söka till nästkommande termin. 
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