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Önskemål om
modersmålsundervisning
Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modermål, och språket utgör dagligt
umgängesspråk för eleven, kan eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning) om antalet
elever är minst 5 och om det finns en lämplig lärare.
Elevuppgifter
För- och efternamn

Födelsenummer

Adress

Telefonnummer

Eleven är född i Sverige

Eleven har flyttat till Sverige

Hemma pratar eleven vårdnadshavarens modersmål:
Det språk eleven pratar hemma:

Första inlärda språk:

Bra

Något

Nuvarande skola:

Inte alls

Tidigare skola (endast vid flyttning):

Har eleven fått tidigare undervisning i modersmålet:
Ja I vilket språk:
Vid skola (endast vid flyttning):

Nej

Vi önskar att eleven ges undervisning i modersmålet

Ja

Nej

Syskon i skolåldern eller yngre:

Ja Vilken ålder:

Nej

Skolan anordnar varje år klassmöten och informationstillfällen för föräldrar angående elevernas skolgång.
Önskar ni tolkhjälp vid dessa tillfällen?
Behöver tolkhjälp

Behöver inte tolkhjälp

Uppgifter vårdnadshavare
Språk för vårdnadshavare 1

Språk för vårdnadshavare 2

Annan information

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Se sidan 3 på denna blankett.

Modersmålsundervisning medges
Modersmålsundervisning medges ej
……………………………………………………….
Datum
Rektor
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Ur grundskoleförordningen
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), om
1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och
2. eleven önskar få sådan undervisning.
12 § om beslut fattas att modersmålsundervisning för en elev skall anordnas inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden
tid, skall samråd ske med eleven och elevens vårdnadshavare före beslutet. Förordning (1997:599)
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,
tornedalsfinska eller romska elever är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än
fem. Förordning (1997:59)
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Information om personuppgifter som behandlas
•
•
•
•
•

Namn adressuppgifter
Födelsenummer
Modersmål
Skolplacering
Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen

Syftet med behandling av personuppgifter är att registrera, administrera och
handlägga din ansökan/anmälan.

Laglig grund för behandlingen

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.

Mottagare av personuppgifter

Vi har fått dina uppgifter från ansökningsblanketten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter.
De personuppgifter vi behandlar om dig behandlas endast inom Barn- och utbildningsförvaltning och de
personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Övriga upplysningar

Du når vårt dataskyddsombud på 0157-43 00 00 (Flens kommun).

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring
eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på bou@vingaker.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten.
Personuppgiftsansvarig
Barn- och utbildningsnämnden
bou@vingaker.se
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