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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Ansökan om modersmålsundervisning 

Enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800) 

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 kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem i grundskolan. 

Modersmålsundervisning i de nationellt minoritetsspråk samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch 

ska alltid erbjudas oavsett ovanstående. 

Enligt skolförordningen 5 kap 7 § (2011:185) 

Huvudmannen är också 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. 

Ansökan ska vara rektor tillhanda senast 30 april och senast 31 oktober för undervisning nästkommande 

termin 

Elevens namn Elevens personnummer 

Skola Klass 

Modersmål 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 

E-post E-post

Telefonnummer Telefonnummer 

Skolområdets noteringar 
Beslut 

Beviljas 

Avslag 

Underskrift rektor 

Datum 

Förvaltningens noteringar 
Erbjuds från och med Erbjuds ej 

Ej fem elever, ansökan kvarstår 

Annan orsak:  
Datum Underskrift bildningsförvaltningens handläggare 
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Personuppgiftshantering enligt GDPR

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnat i denna ansökan, så som namn, adress, 
personnummer och modersmål. Syftet med en sådan behandling är för att kunna besluta om 
modersmålsundervisning enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800).

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 samt 
myndighetsutövning. De uppgifter som lämnats i ansökan kommer att sparas under elevens grundskoletid.  

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 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
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