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HANDLÄGGARE 
Katherine Runa, 08-535 361 87,  
katherine.runa@huddinge.se 

Sista anmälningsdag är 30 april för deltagande på höstterminen 
och 31 okt för deltagande på vårterminen

Skickas till: 
Modersmålsenheten 
Tomtbergaskolan 
Lagstigen 3 
141 48 Huddinge 

Elev 
Efternamn, förnamn Personnummer (10 siffror) 

Postnummer  Ort Gatuadress 

Skola Årskurs Klass

Modersmål som barnet önskar undervisning i: 

Talas språket i hemmet?  Ja  Nej 

Vårdnadshavare 1 
Efternamn, förnamn Personnummer (10 siffror) 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid 

Vårdnadshavarens modersmål E-postadress 

Vårdnadshavare 2 
Efternamn, förnamn Personnummer (10 siffror) 

Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid 

Vårdnadshavarens modersmål E-postadress 

Modersmålsundervisning [Skollagen (2010:800)10 kap] 
7 § 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 grundläggande kunskaper i språket.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
 
 
Tolkningar av Skollagens begrepp "grundläggande kunskaper"
 
  Å Eleven anvªnder sitt modersm¬l i vardagen  
  Å Eleven talar och fºrst¬r spr¬ket  
  Å Eleven kan prata/kommunicera p¬ sitt modersm¬l  
  Å Eleven kan fºra en dialog p¬ sitt modersm¬l    
  Å Eleven anvªnder tv¬ eller flera spr¬k i sin vardag  
  Å Elevens modersm¬l anvªnds i hemmet  
  Å Eleven kan uttrycka sig muntligt p¬ modersm¬let  
  Å Eleven kan fr¬ga och svara p¬ sitt modersm¬l   

Huddinge kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Inom barn- och utbildningsförvaltningen är förskolenämnden, grundskolenämnden respektive 
gymnasienämnden ansvariga för att personuppgifter behandlas och skyddas i enlighet med förordningen. Mer information finns på huddinge.se/gdpr.
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