Ankomstdatum/DNR

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anmälan och beslut om
modersmålsundervisning
Grundskolan och grundsärskolan

Anmälan om modersmålsundervisning
Åmåls kommun ger undervisning i hemspråk utanför timplanen under förutsättning att det finns
- minst 5 elever vars vårdnadshavare har anmält sitt barn till modersmålsundervisning
- tillgång till lämplig och behörig lärare
Modersmålsundervisning
- kan inte omfatta mer än ett språk för en elev
- är ett ämne som inte ingår i läroplaner och kursplaner. Eleverna får skriftliga omdömen och betyg från årskurs
6.
- innefattar obligatoriskt deltagande efter beviljad ansökan
Om eleven exempelvis på grund av sjukdom inte kan delta i modersmålsundervisningen ska ansvarig lärare
underrättas.
Om eleven av någon anledning behöver vara ledig från undervisningen ansöker vårdnadshavare om ledighet
utifrån rutiner för ledighet.
Anmälan om modersmålsundervisning görs på nedanstående blankett och skickas till
Södra skolan
Kungsgatan 32
662 31 Åmål
eller lämnas på expeditionen på den skola där ditt barn går.
För läsåret
är sista datum för anmälan
Mer information finns på Åmåls kommuns hemsida, Barn- och utbildningsförvaltningen under fliken
Modersmålsundervisning.
Har du frågor ta kontakt med din rektor.
Välkommen med din anmälan!

Sida 1(2)
Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

Telefon
0532-170 00

E-post
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Ankomstdatum/DNR

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anmälan och beslut om
modersmålsundervisning
Grundskolan och grundsärskolan

Elevens namn

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Enhet, skola

Grupp/klass

Önskar delta i modersmålsundervisning (ange språk)

Tillhör önskat språk ett minoritetsspråk ange vilket av nedanstående
Finska

Samiska

Meänkieli

Romani chib

Jiddisch

Vårdnadshavare 1, för- och efternamn

Vårdnadshavare 2, för- och efternamn

Adress

Adress

Postnummer, Ort

Postnummer, Ort

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Underskrifter (vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrift)
Datum

Datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Gemensam vårdnad

Ensam vårdnad

Fylls i av skolan
Uppfyller kraven för modersmålsundervisning

Uppfyller ej kraven för modersmålsundervisning

Underskrift beslut
Datum

Ansvarig rektor
Namnförtydligande
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