Ansökan om
modersmålsundervisning

För att vara behörig att delta gäller att elevens vårdnadshavare, den ena eller båda, har ett annat språk
än svenska som modersmål och att detta språk används i det dagliga umgänget med barnet.
Förutsättningar:
• Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet.
• Eleven behöver och önskar få modersmålsundervisning.
• För att undervisning ska komma till stånd måste minst fem elever vara anmälda i samma språk.
• Modersmål erbjuds enligt skollagen i sju läsår under elevens skoltid. Eleven kan börja i årskurs 1, 2
eller 3 och avsluta med slutbetyg i respektive årskurs 7, 8 eller 9. Slutbetyget läses mot
kunskapskraven för årskurs 9. Minoritetsspråken och de nordiska språken är undantagna.
• Undervisningen sker utanför den ordinarie undervisningstiden.
Innehåll:
Modersmålsundervisningen utgörs av undervisning i modersmålet som ämne.
Elevens modersmål är
Elevens namn

Personnummer

Skola

Klass

Telefonnummer hem

E-postadress hem

Målsmans underskrift

Målsmans namnförtydligande

Målsmans underskrift

Målsmans namnförtydligande

Rektors underskrift

Rektors namnförtydligande

Datum

Blanketten skickas med internpost till Modersmålsenheten.
För information om personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna hantera ditt
barns ansökan om modersmålsundervisning (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och
överföring).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer och modersmål.
Behandlingen sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt
verksamhetssystem Extens och hanteras av administratör på Modersmålsenheten.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller
inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna
behandling är Kommunstyrelsen som kan kontaktas på kansli@skurup.se.
Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling- avpersonuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller
telefon 0411-53 60 00.

