
  
 Ansökan modersmål - Grundskolan årskurs 1-9 
    
 Läsår:   
 Ansökan skickas till rektor på respektive skola 
  
 Man ansöker för grundskolan årskurs 1-9 endast en gång, 

önskar man inte längre Modersmål ska en avbrottsblankett 
lämnas. 

 
Citat från Skollagen 10 kap: 
”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, 
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.” 
Punkt 1 och 2 gäller inte nationella minoritetsspråk (ex finska, romani schib). 
 
 
Citat från Skolförordningen 5 kap: 
”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, 
2. Det finns en lämplig lärare.” 

 
Punkt 1 gäller inte nationella minoritetsspråk (ex finska, romani schib). 
 
Om undervisningen inte sker på ordinarie skola får vårdnadshavare själv ordna med resan. 
 
Elevuppgifter 
Personnummer 
      

Telefon 
      

Efternamn 
      

Förnamn 
      

Bostadsadress 
      

Postnummer och ort 
      

Vårdnadshavare namn 
      

Uppgifter för sökt läsår 
Skola för sökt läsår 
      

Klass 
      

Språk 
Modersmål 
      

Eleven har tidigare deltagit i modersmålsundervisning:   Ja antal år  _____   Nej  

Eleven har studiehandledning   Ja   Nej 

Sökt språk talas hemma dagligen   Ja  Nej 

Lämnade uppgifter stämmer intygas av: 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Ifylls av Chef, Modersmål 
Bifall   Avslag -  Ingen lärare   Ej fem elever 

 
Ej erbjuden ansökan kvarstår 

Datum: Chef, Modersmål 

 

Erbjuden undervisning från och med  _________________   Lärare  ______________________________  

 

Datum  Vårdnadshavarens underskrift 

Datum  Rektors underskrift 
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