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Finns slutbetyg i modersmål 
från årskurs 9? 
 

Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola

För elever som går Språkintroduktion och saknar slutbetyg i modersmål från grundskolan. 

Modersmål ska vara dagligt umgängespråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket med 
undantag adoptivbarn och nationellt minoritetsspråk.

Anmälan är bindande  
  
Ny anmälan för varje kurs behövs  
  
* Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående kurs. 
* Anmälningsblanketten lämnas till mentor eller skolans administration

Underskrift, målsman då elev är omyndig

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) 
Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges 
myndighetsutövning). 
  
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
  
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.

Elevuppgifter

Underskrift, elev

Behandling av personuppgifter

Personnummer Elevens namn

Adress Postadress och ort

Skola Språk 

Datum

Målsmans namn för elev under 18 år Målsmans namn för elev under 18 år

Telefon E-post

Fylls i av skolan

NejJa

Kontrollerad av

Klass

Talas språket i hemmet

NejJa



U
BF

C 
47

  2
01

5-
08

-2
0 

 A
J

Sidan 2 av 2

Beslut – rektor

Modersmålsenheten
Tillstyrkes att kurs kan starta

NejJa

Motivering 

Underskrift, chef modersmålsenhetenDatum Namnförtydligande

Fylls i av modersmålsenheten/skolan
PlatsKursstart

Lärarens namn, signatur och telefonnummer

Antas erbjudandet att 
Modersmålsenheten 
tillhandahåller undervisning 
 

NejJa

Motivering

Om nej

Extern part

Egen regi

Motivering 

Ja Nej

Underskrift, rektorDatum Namnförtydligande

MotiveringElev uppfyller kravet för 
modersmålsundervining

NejJa

Underskrift, bedömareDatum Namnförtydligande

Original av ansökan sparas på skolan 
Kopia till: 

• Elev 
• Modersmålsenheten 
 

Fortsättning ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola

Personnummer Elevens namn
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Sidan  av 
Finns slutbetyg i modersmål från årskurs 9?
 
Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
För elever som går Språkintroduktion och saknar slutbetyg i modersmål från grundskolan.
Modersmål ska vara dagligt umgängespråk i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket med undantag adoptivbarn och nationellt minoritetsspråk.
Eleven ha avgångsbetyg från årskurs 9 eller motsvarande kunskaper i modersmålet
Anmälan är bindande 
 
Ny anmälan för varje kurs behövs 
 
* Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående kurs.
* Anmälningsblanketten lämnas till mentor eller skolans administration
Anmälann är bindande  Ny anmälan för varje kurs behövs  * Skriftlig uppsägning krävs om eleven avbryter sina studier under pågående kurs.* Anmälningsblanketten lämnas till mentor eller skolans administration
Underskrift, målsman då elev är omyndig
Underskrift, målsman då elev är omyndig
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att erbjuda modersmålsundervisning. Behandlingen sker med stöd av artikel 6 e) Dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).
 
Uppgifterna kommer att gallras när skolgången upphör. Personuppgiftsansvarig är grund- och förskolenämnden alternativt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har på www.haninge.se/personuppgifter.
Elevuppgifter
Underskrift, elev
Underskrift, elev
Behandling av personuppgifter
Fylls i av skolan
Fylls i av skolan
Talas språket i hemmet
Beslut – rektor
Modersmålsenheten
Tillstyrkes att kurs kan starta
Underskrift, chef modersmålsenheten
Underskrift, elev
Fylls i av modersmålsenheten/skolan
Lärarens namn, signatur och telefonnummer
Underskrift, elev
Antas erbjudandet att Modersmålsenheten tillhandahåller undervisning
 
Om nej
Underskrift, rektor
Underskrift, elev
Elev uppfyller kravet för modersmålsundervining
Underskrift, bedömare
Underskrift, elev
Original av ansökan sparas på skolan
Kopia till:
·         Elev
·         Modersmålsenheten
 
Fortsättning ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola
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