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Ansökan om modersmålsundervisning 

Burlövs kommun 
Box 53, 232 21 Arlöv

Telefon vx: 040 - 625 60 00
Fax: 040 - 43 51 12

E-post: burlovs.kommun@burlov.se
Webbplats: http://www.burlov.se

Rektors underskrift

Mitt barn önskar modersmålsundervisning i följande språk (skriv även eventuell dialekt)

Elev 

Personnummer Efternamn Förnamn

Gatuadress Postnummer Postort

Skola Nuvarande klass

Modersmål 

Vårdnadshavare 1 

Vårdnadshavare 2 

Efternamn Förnamn

Telefonnummer Mobilnummer

E-post

Informationen nedan fylls i av rektor 

Preliminärt rätt till modersmålsundervisning 

Rätt till modersmålsundervisning

Ej rätt till modersmålsundervisning

Information om modersmålsundervisning 
Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium 
Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör elevens dagliga umgängesspråk 
i hemmet och om grundläggande kunskaper finns. Detta förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk 
än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet. Adopterade barn som har ett annat språk än 
svenska samt de nationella minoritetsspråken har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas 
dagligen i hemmet. En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola 
om antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare. Detta gäller dock inte när en elev pratar något av de 
nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa elever har rätt till undervisning 
även om antalet anmälda elever understiger 5. 

Modersmålsundervisning i Burlövs kommun 
Undervisningen i modersmål anordnas utanför skoltid eller på elevens val och kan äga rum på annan skola i kommunen 
än på elevens vanliga skola. Man kan läsa modersmål åk 1-9. Det är rektorn som tar beslut om eleven har rätt till 
modersmålsundervisning eller inte. Eleven har endast rätt att undervisas i ett språk även om föräldrarna pratar olika 
språk i hemmet med eleven. Undantag är romska elever som kommer från utlandet den har rätt till två språk.

Som vårdnadshavare anmäler du ditt barn till modersmål. Du kan få en blankett på skolan eller hämta en på  
www.burlov.se som du sedan lämnar eller mailar till respektive rektor. Alla ansökningar till modersmål ska skrivas  
under av rektor.  Anmälningen skickas sedan till Centrala mottagningen som administrerar anmälningen.Beslut om 
rätt till modersmålsundervisning är preliminär. Inom två månader efter att eleven börjat kommer vårdnadshavare  
att få nytt besked av rektor om eleven inte har rätt till modersmålsundervisning utifrån kravet att eleven måste ha 
grundläggande kunskaper i modersmål. När en anmälan är godkänd kommer ditt barn att läsa modersmål till och 
med årskurs 9 och ingen ny ansökan behövs.  

Om du har anmält ditt barn till modersmål och elevantalet understiger fem eller om vi inte hittat lämplig lärare  
så blir ni informerade via mail. Ditt barn blir då placerad i kö. Om man vill avsluta modersmålsundervisningen  
tidigare än årskurs 9 så ska man fylla i en avanmäla. Blanketten kan hämtas på www.burlov.se, fås av skolan eller  
av modersmålsläraren och lämnas till respektive skola eller modersmålslärare. Skulle ni flytta ifrån kommunen så 
avanmäler ni er samtidigt som ni lämnar in utflyttning papper till er skola. 

Är du nyinflyttad i kommunen lämnar du in ansökan i samband med skolstart. Det är frivilligt att läsa modersmål  
men när du anmält ditt barn blir det obligatorisk närvaro. Modersmål är ett ämne som alla andra och betyg ges  
vid samma tillfälle som andra ämne. Ansökan är bindande. 

Dataskyddsförordningen 
De personuppgifter som lämnas i denna anmälan förtecknas i ett datorbaserat register hos utbildnings- och  
kulturförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera din anmälan 
på ett smidigt sätt. Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet  
med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av  
personuppgifter. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.  
Upptäcker du felaktigheter är kommunen skyldig att på din begäran rätta uppgifterna. Frågor angående  
personuppgifter kan ställas till dataskyddsombud för utbildnings- och kulturförvaltningen.
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