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Modersmålsundervisning Gymnasieskolan

HANDLÄGGARE

Tomtbergaskolans modersmålsexpedition, 08-535 361 87

Skickas till:
Rektor för gymnasieskolan senast den 15 sept

Mer information:
www.huddinge.se/sv/utbildning-ochbarnomsorg/gymnasieskola/modersmal/

Elev
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Gymnasieskola

Årskurs

Modersmål i grundskolan – antal år

Betyg från år 9

Önskat modersmål

Kurs 1, 100 poäng

Kurs 2, 100 poäng

Aktiv tvåspråkighet, 100 poäng

Jag vill läsa modersmål som:

Individuellt val

Utökat program

ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska

Har någon av elevens föräldrar annat modersmål än svenska?

Ja

I så fall, vilket språk?

Nej

Underskrift
Datum

Telefonnummer

Namnteckning elev

E-postadress

Beslut om deltagande av rektor på elevens gymnasieskola
Godkännes

Avslås

BUF-GY-0506.181129

Datum

Rektors namnteckning

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.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON OCH TELEFAX

WEBB OCH E-POST

Tomtbergaskolan
Modersmålsundervisning
Lagstigen 3
141 48 Huddinge

Kommunalvägen 31
Huddinge

08-535 306 87
08-535 306 41

www.huddinge.se
212000-0068
Katherine.runa@huddinge.se
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Modersmålsundervisning

Gymnasieförordningen 5 kap.

7 § Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare eller en av dem har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör
dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning
i modersmålet som ett ämne (modersmålsundervisning), förutsatt att eleven har goda kunskaper i modersmålet och att han eller
hon även önskar få sådan undervisning.
En samisk, tornedalsfinsk eller romsk elev har rätt att få undervisning i det egna språket, även om det inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller en elev som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska.
8 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev.
En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Förordning
(1997:605).
9 § Modersmålsundervisning kan anordnas som
1. individuellt val,
2. utökat program, eller
3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.
Förordning (1999:844).
10 § En elev har rätt att få modersmålsundervisning sammanlagt högst sju läsår under sin skoltid
inom det offentliga skolväsendet. Om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning, har eleven
dock rätt till det under längre tid. Begränsningen gäller inte heller om undervisningen
1. ersätter undervisning i andra språk än svenska och engelska,
2. anordnas som individuellt val, eller
3. anordnas för en samisk, tornedalsfinsk eller romsk elev eller för en elev med finska eller ett nordiskt språk som
modersmål.
Förordning (1999:844).
11 § Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.
Förordning (1997:605).
12 § En kommun är inte skyldig att anordna modersmålsundervisning, om lämplig lärare inte finns att tillgå. En kommun är inte
heller skyldig att anordna modersmålsundervisning, om antalet elever i kommunen som önskar sådan undervisning i ett visst
språk är mindre än fem. Andra stycket gäller inte i fråga om modersmålsundervisning för samiska, tornedalsfinska eller romska
elever. Förordning
(1997:605).
13 § En elev som får modersmålsundervisning får, med den begränsning som anges i 10 §, fortsätta att delta i sådan
undervisning, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Förordning (1999:844).
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