
Utbildnings- och kulturförvaltningen

Anmälan till modersmålsundervisning
Du som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiet. Modersmålsundervisning syftar till att upprätthålla och utveckla
barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat 
modersmål än svenska.
För att ha rätt att delta ska du använda ditt språk hemma dagligen och ha grundläggande 
kunskaper i språket. Minst en av dina vårdnadshavare ska ha det aktuella språket som
modersmål. Om du är adopterad och har ett annat modersmål än svenska kan du få
modersmålsundervisning, även om du inte talar språket hemma varje dag.
Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan du läsa ditt språk inom ämnet
modersmål. Det gäller även om det inte är ditt dagliga umgängesspråk, och du saknar 
grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning
Vilket modersmål som dagligen talas i hemmet önskar ni läsa (endast ett språk kan väljas):

Personuppgifter
Elevens namn Personnummer

Skola Klass

Vårdnadshavare: Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under
Vårdnadshavare 1:
Vårdnadshavare 2: 

Information till elevens hemskola
Språket är ett dagligt talat språk
Eleven har grundläggande kunskaper utifrån vårdnadshavarens uppgifter

Modersmålsundervisning erbjuds under förutsättning att det finns minst fem elever som önskar läsa
språket och om det finns lämplig modersmålslärare. Grundläggande språkkunskaper kommer också att 
utvärderas initialt av undervisande lärare.

Har du frågor om modersmålsundervisningen kontaktar du Utbildnings- och kulturförvaltningen tfn 0433-72000.
Blanketten skickas till:  Utbildnings- och kulturförvaltningen, Box 74, 285 22 Markaryd.
Markaryds kommun (UKN) behandlar dina personuppgifter 

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration 

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. 

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. 

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida 

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)
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