
Ansökan modersmål - Gymnasieskolan 

Läsår:  

Ansökan skickas till rektor på respektive skola 

SFS (2010:800) 15 kap. 19 §   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 goda kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella 
minoritetsspråk om eleven har goda kunskaper i språket. Språken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Elevuppgifter 
Personnummer Telefon 

Efternamn Förnamn 

Bostadsadress Postnummer och ort 

Vårdnadshavare namn 

Kurs Poäng Kurskod 
Modersmål 1 100 MOEXXX01 Grundskolenivå ML1010 

Modersmål 2 100 MOEXXX02 Gymnasiesär ML1150 

Aktiv tvåspråkighet 100 MOEMOD0 

Jag önskar få undervisning enligt alternativ 
Individuellt val Utökat program 

Programfördjupning Ersätter Moderna språk 

Uppgifter för sökt läsår 
Språk Eleven har tidigare deltagit i modersmålsundervisning 

Ja  Nej 

Skola Klass 

Att lämnade uppgifter stämmer enligt Skollagen intygas av: 

Datum Elevens underskrift 

Datum Vårdnadshavarens underskrift (om eleven är yngre än 18 år) 

Ifylls av rektor på skolan (skickas till Bryggan efter bifall/avslag) Bifall Avslag

Datum Rektor 

Ifylls av chef, Modersmål Bifall Avslag – ingen lärare Avslag – ej fem elever Ej erbjuden ansökan kvarstår

Annat 

Datum Chef, Modersmål 

Erbjuden undervisning från och med Lärare 



 
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgifts-ansvarige som är 
Bildningsnämnden. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).  
 
Bildningsnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e vars 
betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den 
personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas används för administration och 
andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter som inte omfattas av 
sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
 
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Bildningsnämnden är också 
skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter. 
 
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se  
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten – Datainspektionen. 
 
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se 
 

mailto:motala.kommun@motala.se
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
https://www.motala.se/kommun-och-politik/beslut-insyn-och-rattssakerhet/personuppgifter/

	Ansökan modersmål - Gymnasieskolan

	Läsår: 
	Personnummer: 
	Telefon: 
	Efternamn: 
	Förnamn: 
	Bostadsadress: 
	Postnummer och ort: 
	Vårdnadshavare namn: 
	Modersmål 1: Off
	Modersmål 2: Off
	Aktiv tvåspråkighet: Off
	Språk: 
	Skola: 
	Klass: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Datum_3: 
	Rektor: 
	Bifall_2: Off
	Avslag  ingen lärare: Off
	Avslag  ej fem elever: Off
	Ej erbjuden ansökan kvarstår: Off
	Annat: Off
	Datum_4: 
	Chef Modersmål: 
	Erbjuden undervisning från och med: 
	Lärare: 
	Annat / ifylls av chef modersmål: 
	Bifall / rektor: Off
	Avslag / rektor: Off
	Eleven har tidigare deltagit i modersmålsundervisning Ja: Off
	Eleven har tidigare deltagit i modersmålsundervisning Nej: Off
	Grundskolenivå ML1010: Off
	Gymnasiesär ML1150: Off
	Individuellt val: Off
	Programfördjupning: Off
	Utökat program: Off
	Ersätter Moderna språk: Off


