Inkom den………………….. Sign……………….

1(2)

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

SPRÅKVAL INFÖR ÅRSKURS 6

Åter till klassläraren

Alla elever i grundskolan ska göra ett aktivt språkval. Det språkvalet kan innebära
studier i ett modernt språk. Med modernt språk menas i första hand tyska, franska
eller spanska. Språkvalet kan också innebära att eleven i stället för ett modernt språk
väljer undervisning i svenska eller engelska, teckenspråk eller undervisning i det språk
som eleven har rätt till modersmålsundervisning.
Elever som vill läsa svenska som andraspråk eller modersmålsundervisning kan
utöver detta läsa ytterligare ett modernt språk. Separat blankett finns för dig som
vill ha modersmålsundervisning. Elever som väljer att läsa moderna språk kan
tillgodoräkna sig meritpoäng från dessa kurser inför framtida gymnasie- och
högskole-/universitetsstudier.
Det språk som eleverna väljer kan de fortsätta med under resten av
grundskoletiden, alltså en 4-årig kurs. År 6 läser du språktillvalet 2 x 40 minuter eller 2 x
45 minuter. För att det ska bli en grupp krävs minst fem elever.
Personuppgifter
Elevens namn

Elevens klass

Språkval (markera nedan ditt val med 1, 2, 3,4, och i den ordning du önskar)
Franska

Tyska

Spanska

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Teckenspråk

Modersmålsundervisning

Namnteckningar
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavares namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Om eleven har två vårdnadshavare ska båda skriva under.
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Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter som du lämnat såsom namn och
personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna placera i
språkvalsgrupper.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att fullgöra våra
skyldigheter av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas till dess att eleven inte längre är placerad i kommunens verksamhet.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra enheter inom
bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. 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
bin@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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