
   
Falu kommun Ansökan 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Kontaktcenter Falu kommun 
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D Öppettider: Vardagar: klockan 08.00-16.00. Lunchstängt: klockan 12.00-13.00 
Telefon: 023-830 00   E-post: kontaktcenter@falun.se   
 

 

 
Modersmålsundervisning  
 

Elevuppgifter – Fylls i av vårdnadshavare eller myndig elev 
I vilket språk önskas undervisning 

 

Vilket/Vilka språk talas hemma 

 

☐ Nyanländ elev 

☐ Nyinflyttad elev som deltagit i modersmålsundervisning i annan kommun
 

☐ Ja ☐ Nej Eleven har grundläggande/goda kunskaper i det önskade språket 

Personnummer 

 

Efternamn 

 

Förnamn 

 

Folkbokföringskommun 

 
Skola 

 

Klass Årskurs 

 

Vårdnadshavares/Myndig elevs uppgifter 
Adress 

 

Datum 

 
Postnummer, Ort 

 

Underskrift 

 
Telefon mobil 

 

Namnförtydligande 

 

Blanketten skickas till: Centrum för flerspråkighet, Falu kommun, 791 83 FALUN 
 

Yttrande från verksamhetschef för Centrum för flerspråkighet 

☐ Tillstyrker ☐ Eleven läser enligt kursplan för grundskolan 

  ☐ Eleven läser enligt kursplan för gymnasieskolan 

   ☐ Modersmål 1 ☐ Modersmål 2 ☐ Aktiv tvåspråkighet 

Startdatum 

 

Lärare Grupp Ämneskod 

☐ Avstyrker av följande anledning ☐ Eleven uppfyller inte kraven 

  ☐ För få elever   

  ☐ Lärare saknas 

 

Beslut av rektor på elevens skola 

☐ Beviljas 

☐ Avslås av följande anledning ☐ Eleven uppfyller inte kraven 

  ☐ För få elever   

  ☐ Lärare saknas 

Datum 

 

Underskrift rektor  

 
 Namnförtydligande 
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Ansökningsförfarande  

• Grundskolan 
För undervisning med start på höstterminen ska ansökan inkommit senast den 1 juni. 
För undervisning med start på vårterminen ska ansökan inkommit senast den 1 december. 
Undantag: 
- Helt nyanlända elever. 

- Elever som är nyinflyttade i Falu kommun och som deltagit i modersmålsundervisning i 
annan kommun. 

• Gymnasiet 
Antagning sker endast inför höstterminen. Ansökan ska inkommit senast den 1 juni. 
Undantag: 

- Helt nyanlända elever. 
- Elever som är nyinflyttade i Falu kommun och som deltagit i modersmålsundervisning i 

annan kommun. 

• Om eleven antas till modersmålsundervisning kommer besked om tid och plats för under-

visningen från modersmålsläraren. 
• Om eleven inte antas till modersmålsundervisning eller om det inte går att erbjuda 

undervisning i önskat språk kommer beskedet från verksamhetschef på Centrum för 
flerspråkighet. 

• Ansökan är bindande och närvaro gäller som vid övrig undervisning i skolan. 
• Uppsägning av påbörjad modersmålsundervisning sker på särskild blankett. 

 

Bra att veta om modersmålsundervisning 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 
ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också 
språkutveckling och lärande inom olika områden. 

 

Skollag 

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(grundskolan)/goda (gymnasieskolan) kunskaper i språket. 

 

Skolförordning 

Huvudmannen är skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än 
svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet. 
Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning. 
Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som 
kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda 
skäl. 
En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk endast om 
1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan 
undervisning, och 

2. det finns en lämplig lärare. 

 
 
 

mailto:kontaktcenter@falun.se


 

Kontaktcenter Falu kommun 
Besöksadress: Stadshuset, Slaggatan 3D Öppettider: Vardagar: klockan 08.00-16.00. Lunchstängt: klockan 12.00-13.00 
Telefon: 023-830 00   E-post: kontaktcenter@falun.se   
 
 

Minoritetsspråken i skollag och skolförordning 

Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib och samiska. 
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Avser modersmålsundervisningen ett nationellt minoritetsspråk är huvudmannen skyldig att 
anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem. 

 

Hantering av personuppgifter 

Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen registrerar personuppgifter om dig och ditt barn i 
dataregister inom våra verksamheter för att kunna fullfölja vårt uppdrag enligt skollag och 
läroplaner. De personuppgifter som registreras är: personnummer, namn, adresser, e-postadresser 
och telefonnummer. Uppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i GDPR.  
Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden Myndighetsutövning och 
uppgifter av allmänt intresse. Se mer information om rättslig grund på datainspektionens 
webbplats  
Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Se mer information om tredje land på 
datainspektionens webbplats  
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller. Dina personuppgifter sparas i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen för Falu kommun, barn- och utbildningsförvaltningen. 

Personuppgiftsansvarig: 
Falu Kommun 
Barn- och utbildningsnämnden 
791 83 Falun 
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