
Ansökan om modersmålsundervisning – för elever i gymnasieskolans 
Introduktionsprogram individuellt alternativ och Språkintroduktion. 
Blanketten lämnas till skolans expedition eller elevens klasslärare. 

Ansökan avser 
För- och efternamn Personnummer

Skola som eleven kommer att gå i kommande termin Årskurs som eleven kommer att gå i kommande termin

Modersmålsundervisning önskas i 
Ange språk Ange vilka årskurser eleven tidigare har deltagit i modersmålsundervisning i Sverige 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Modersmålsundervisning önskas av följande skäl (sätt kryss i lämpliga rutor) 

En eller båda vårdnadshavare har ovan angivet språk som modersmål

Eleven har ovan angivet språk som ett dagligt umgängesspråk i hemmet

Eleven är adoptivbarn med annat modersmål än svenska

Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Eleven tillhör en av Sveriges nationella minoriteter

Underskrift 
Datum Datum

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Telefonnummer vårdnadshavare 1 Telefonnummer vårdnadshavare 2

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 

kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i 

ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 

Rektors beslut om rätt till modersmålsundervisning 

 Eleven har rätt till modersmålsundervisning  Eleven har inte rätt till modersmålsundervisning 
Uppfyller inte punkt______________ Se sidan 2 

Datum Underskrift Namnförtydligande

Samordnarens yttrande 

 Undervisning kan påbörjas Undervisning kan ej påbörjas p.g.a.   För få elever         Lärare saknas/sökes 
Datum Underskrift Namnförtydligande
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Kyrkvägen 26
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Telefon 0456-82 24 40
E-post gymnasiet@bromolla.se
Webbplats www.bromolla.se



Bromölla Gymnasium
Kyrkvägen 26
295 35Bromölla

Telefon 0456-82 24 40
E-post gymnasiet@bromolla.se
Webbplats www.bromolla.se

Information 

Modersmålsundervisning 
Rätt till undervisning i modersmål gäller elever i gymnasieskolans Introduktionsprogram individuellt 
alternativ och Språkintroduktion 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

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 oberoende av punkterna ovan. 

Beslut om modersmålsundervisning 

Det är rektor som beslutar om eleven har rätt till modersmålsundervisning. Även om rektor beslutat 

att eleven har rätt till modersmålsundervisning, så kan vissa fall bli så att undervisningen inte kan 

startas.  

Det gäller: 

1. om det finns färre än fem elever vars vårdnadshavare ansökt, undantaget nationella

minoritetsspråk

2. om lämplig lärare saknas

Ansökan 

Vårdnadshavare ska senast 1 maj, inför kommande hösttermin, och senast 30 november inför 

kommande vårtermin, ha lämnat in fullständigt ifylld ansökan om modersmålsundervisning på 

särskild blankett till rektor. 

Blankett finns på www.bromolla.se eller hämtas på skolans rektorsexpedition. 

Ansökning inkommen efter angivna datum, eller ofullständigt ifylld ansökan hanteras inte, utan 

vårdnadshavare hänvisas att söka till nästkommande termin. 

Erbjudande om modersmålsundervisning 

 För att modersmålsundervisning ska startas krävs minst fem elever per grupp.

 Undervisningen sker efter skoltid och följer de termins- och lovtider som gäller i Bromölla

kommun.

 Undervisningen kan förläggas på annan skola än den som eleven är inskriven på.

 Undervisningen är kostnadsfri.

http://www.bromolla.se/



