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Ansökan om tilläggsbelopp för elev som har modersmålsundervisning i skola utanför 
Burlövs kommun. 

Sista ansökningsdag för kommande läsår är den 15 juni 2018. För verksamhet som tar emot ny elev mottas ansökan löpande. Generellt 
beviljas tilläggsbelopp från och med den månad som komplett ansökan inkommit. För att vara berättigad till tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda. 

• En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
• Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängespråk i hemmet
• Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
• Elev på gymnasiet har läst mindre än sju år modersmålsundervisning under sin skoltid inklusive grundskola. 

Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen ska detta meddelas Burlövs kommun. Felaktigt utbetalt tilläggsbelopp 
återkrävs. 

Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning avser läsåret/perioden 
Kommun och skola 
Skola Postnummer och kommun 

Huvudman Rektor 

Telefon E-postadress

Elev 
Namn 

Personnummer (10 siffror) Gatuadress 

Postnummer och postort Klass vid höstterminens start 

Modersmål 
Modersmålsundervisning i språk: Språk som talas hemma 

Har eleven haft modersmålsundervisning föregående läsår?    Ja            Nej 

UNDERSKRIFT 
 Jag försäkrar att eleven uppfyller kriterierna för modersmålsundervisning och att ovanstående uppgifter är korrekta 

_______________________________________________________ _________________________________________________________. 
Underskrift av rektor Namnförtydligande rektor 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
Din ansökan kan komma att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Systemet innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information 
om din ansökan. Personuppgifterna används för handläggning av din ansökan. Personuppgiftsansvarig är utbildnings-och kulturnämnden i Burlövs 
kommun. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. All behandling av personuppgifter sker utifrån 
bestämmelserna om integritetsskydd i dataskyddsförordningen.  
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