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Barn- och utbildningsförvaltningen

Personuppgifter – elev

Datum för ansökan: _____________

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Klasslärare/mentor:

Skola

Klass:

Språk

Läs mer om rätten till modersmål på nästa sida.

Personuppgifter – vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1:

Namn vårdnadshavare 2:

Telefon:

Telefon:

Datum:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1*

Underskrift vårdnadshavare 2*

* Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan

Blanketten skickas till:

Blanketten fylls i av vårdnadshavare och lämnas till rektor.

Fylls i av beslutande rektor
Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Fylls i av ansvarig för modersmålsenheten
Beviljas

Datum:

Avslås med motivering:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Delges

Vårdnadshavare
Mentor
Rektor/skoladministratör

Sölvesborgs kommun
Postadress

294 80 Sölvesborg

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

www.solvesborg.se
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

info@solvesborg.se
0456-81 60 00 vxl

212000-0852
343-5625
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Rätten till modersmålsundervisning
-

-

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 – 9. För att delta krävs att
eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet.
För att Sölvesborgs kommun ska kunna starta modersmålsundervisning krävs att minst 5
elever ansökt om undervisning i samma språk samt att lämplig lärare finns.
Särskilda regler gäller för minoritetsspråken: Finska, Meänkieli, Samiska, Romani Chib,
Jiddish.
Anmälningar tas emot under hela året.
Undervisningen kan ske på annan skola än den eleven är skolplacerad vid. Skolskjuts
anordnas i dessa fall.
Modersmålsundervisning är frivilligt men när en ansökan blivit beviljad och eleven börjat
har eleven närvaroplikt.

Källor: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen och 5 kapitlet 7, 9-12 §§
skolförordningen.

Hantering av personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden bun@solvesborg.se är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du
lämnar på denna blankett. Din ansökan gallras vid inaktualitet (den förstörs då den inte längre är aktuell).
Kommunens samordnare för modersmål kommer att behandla dina personuppgifter vid handläggning av
modersmålsundervisning. Dina uppgifter kan även komma att lämnas ut och behandlas av klassföreståndare,
ansvarig rektor och skoladministratör. Barn- och utbildningsnämnden har laglig rätt att behandla dina
personuppgifter för att kunna erbjuda modersmålsundervisning enligt skollagen.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter här
http://www.solvesborg.se/gdpr . På denna sida finner du även kontaktuppgifter till kommunens
Dataskyddsombud.

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter?
Då vänder du dig i första hand till Barn- och utbildningsnämnden. Är du inte nöjd med åtgärden kan du
kontakta kommunens Dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt
ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen
https://www.datainspektionen.se/ .

