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Ansökan om modersmålsstöd
förskola

Skolförvaltningen

SK 61 1003

Barnets uppgifter
Barnets namn (tilltalsnamnet understruket)

Personnummer

Förskola

Avd

Ansvarig förskolelärare/klasslärare/mentor

Telefon

Mobiltelefon

Ange det modersmål som minst en vårdnadshavare använder som ett dagligt umgängesspråk
Modersmålsstödet ansöks för ett läsår i taget
Önskar inte modersmålsstöd

Önskar modersmålsstöd
Ange språk och ev. dialekt:

Vi intygar att uppgifterna är riktiga. Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda föräldrarna
Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Adress

Adress

Postadress

Postadress

e-post

e-post

Telefon

Datum

Mobiltelefon

Underskrift vårdnadshavare

Telefon dagtid

Datum

Mobiltelefon

Underskrift vårdnadshavare

Rektors/Bitr rektors beslut/yttrande
Tillstyrkes

Tillstyrkes ej

Motivering:

Datum

Underskrift rektor/bitr rektor

Ansökan skickas till samordnare av modersmål
Modersmålsstöd kan erbjudas
Datum

Handläggare modersmål

Modersmålsstöd kan ej erbjudas
Orsak:

Original förvaras i elevakt. Kopia till:
Vårdnadshavare

Förskollärare

Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 89 36

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress förvaltning
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 89 30

Organisationsnr
212000-2403

E-post
skolforvaltningen@harnosand.se
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Information om modersmålsstöd
förskola
Skolförvaltningen

SK 61-1003

Förskolan gör en kartläggning vilket behov som finns av modersmålsstöd inför varje läsår. Rektor
beslutar om ansökan beviljas att gå vidare till skolförvaltningens samordnare för modersmålsstöd.
Om skolförvaltningen kan anställa någon lärare med ert önskade modersmål kommer Ni och Ert barn
att få besked om detta genom förskolan. Modersmålsstödet är helt frivilligt och ansöks för ett läsår i
taget. Nedan kan ni läsa om de riktlinjer som gäller för förskolan, grundskolan och gymnasiet.
Utdrag ur Läroplan för förskolan, Lpfö 98:
s. 5 Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får
stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.
s. 6 Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och
även utveckla kunskaper inom andra områden.
Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det
svenska språket och sitt modersmål.
s. 9 Förskolan skall sträva efter att varje barn
känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera
såväl på svenska som på sitt modersmål.

Utdrag ur Grundskoleförordningen 2 kap:
9 § Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket
utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne
(modersmålsundervisning) under förutsättning att:
1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och 2. eleven önskar få sådan undervisning.
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett
annat modersmål än svenska.
13 § En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig
lärare. En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket.
När det gäller samiska finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna
modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn
och som har ett annat modersmål än svenska.

Utdrag ur Gymnasieförordningen 5 kap:
7 § Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket
utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne
(modersmålsundervisning) under förutsättning att:
1. eleven har goda kunskaper i språket och 2. eleven önskar få sådan undervisning.
Modersmålsundervisning i samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch ska erbjudas även om språket
inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett
annat modersmål än svenska.
13 § En kommun är inte skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, om lämplig lärare inte finns att
tillgå.En kommun är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem
elever önskar undervisning i språket.
När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna
modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn
och som har ett annat modersmål än svenska.
När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

