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Riktlinjer och rutiner för ansökan om
modersmålsundervisning
Villkor
Elever i grundskolan och grundsärskolan erbjuds modersmålsundervisning enligt 10
kap 7 § och 11 kap 10 § skollagen om
1. en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
2. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
3. eleven har grundläggande kunskaper i språket
4. det är minst fem elever i en språkgrupp i grundskolan och grundsärskolan
5. lämplig lärare finns.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmål i
elevens nationella minoritetsspråk (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och
samiska). Krav på lämplig lärare gäller.
Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk
elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk,
om det finns särskilda skäl. (5 kap 9 § SkolF)
Rektor beslutar om elev är berättigad till modersmålsundervisning enligt punkt 1–3
ovan. Vid behov kan modersmålslärare vara behjälplig vid bedömning.
Modersmålsansvarig på utbildningsförvaltningen gör bedömning om placering kan
göras i enlighet med punkt 4–5 ovan.
Modersmålsundervisningen erbjuds efter ordinarie skoldagens slut. Elevens rektor
har tillsynsansvar för eleven även under den tid eleven har
modersmålsundervisning.
Fritidshem alternativt annan tillsyn ska erbjudas eleven om sådant behov finns vid
eventuellt glapp mellan ordinarie skoldag och modersmålsundervisning.
Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i modersmål på annan skola, för att
uppnå en bättre samordning och undervisningskvalitet. Då
modersmålsundervisning är en del av utbildningen som ska vara avgiftsfri ska resan
till och från modersmålsundervisningen anordnas och betalas av
utbildningsförvaltningen, om förutsättningarna för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Ansökan
Nuvarande elever/vårdnadshavare meddelar sin lärare om fortsättning kommande
termin.
Om elev inte önskar fortsätta med modersmålsundervisning meddelas detta
blankett Avanmälan från modersmålsundervisning.
Ansökan görs via blankett Ansökan om modersmålsundervisning.1

1

Från och med höstterminen 2021 ska ansökningar först och främst göras via etjänst. Tjänsten kommer att kräva e-legitimation. Om det inte är möjligt att göra
ansökan via e-tjänst kan ansökan lämnas på blankett.
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Om elev/vårdnadshavare sökt modersmålsundervisning tidigare men inte blivit
erbjuden plats på grund av att det varit för få elever eller att lämplig lärare inte
funnits, görs en ny ansökan varje termin. Gamla ansökningar sparas inte av
utbildningsförvaltningen.
Antagning till modersmålsundervisning görs en gång per termin.
➢ Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för höstterminen är
den 15 september.
➢ Sista datum för ansökan till modersmålsundervisning för vårterminen är
den 30 januari.
Ansökan gäller enbart för elever i kommunal grundskola och grundsärskola årskurs
1–9.

Registrering i lärplattform
-

Skolan registrerar lokal, lärare och undervisningstillfälle i schemaprogram

-

Skolan säkerställer att eleven är registrerad med rätt modersmål i
elevadministrativt system innan rektorsbeslut skickas till
utbildningsförvaltning

-

Ansvarig för modersmål registrerar elever i rätt undervisningsgrupp i
Schoolsoft och kontrollerar att eleven är registrerad med rätt modersmål i
elevadministrativt system, om inte kontaktas skolan

-

Om eleven blir erbjuden undervisning, registrera enligt följande i
lärplattform:
Deltar utanför garanterad undervisningstid (kräver
administratörsbehörighet)

-

Om eleven inte blir erbjuden undervisning, registrera enligt följande i
lärplattform:
Berättigad alternativt Ej berättigad

