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Barn- och utbildningsförvaltningen

Personuppgifter – elev
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Utflyttningsadress (gatuadress, postnummer, ort):
Inflyttningsadress (gatuadress, postnummer, ort):
Tidigare skola:

Ort:

Önskar skola:

Önskat datum för
skolstart:

Modersmål om annat än svenska*:

Medgivande om
överlämnande av
pedagogisk information:
Ja ☐ Nej ☐
Bott mindre än 4 år i
Sverige: Ja ☐

*Läs om rätten till modersmålsundervisning på nästa sida.
Jag som vårdnadshavare är införstådd med att mitt barn inte får
skolskjuts vid val av skola som strider mot närhetsprincipen enligt
skollagen 10 kap 32 §.

Personuppgifter – vårdnadshavare
Namn vårdnadshavare 1:

Namn vårdnadshavare 2:

Personnummer:

Personnummer:

Telefon:

Telefon:

Folkbokföringsadress (om annan än Folkbokföringsadress (om annan än
ovan):
ovan):
E-postadress:

E-postadress:

Datum:

Datum:

Underskrift vårdnadshavare 1*

Underskrift vårdnadshavare 2*

* Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Övriga uppgifter
Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

Sölvesborgs kommun

Modersmålsundervisning

Reglerna för modersmålsundervisning skiljer sig åt beroende på om det
handlar om ett nationellt minoritetsspråk eller ett annat modersmål.
Undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk
Elever i åk 1-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett
nationellt minoritetsspråk om:
•

en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som
modersmål

•

språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet

•

eleven har grundläggande kunskaper i språket.

•

eleven är adopterad och har ett annat modersmål än svenska. Det
gäller även om språket inte är ett dagligt umgängesspråk hemma.
Grundläggande kunskaper i språket krävs

Sölvesborgs kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett
språk om:
•

det finns minst fem elever som har rätt till och önskar undervisning
i det språket

•

det finns en lämplig lärare.

Undervisning i modersmål som är ett nationellt minoritetsspråk
Elever som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla sitt
minoritetsspråk även om de inte har några som helst kunskaper i språket
sedan tidigare. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. En elev som tillhör den nationella
minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges
modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.
Sölvesborgs kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning i
dessa språk om
•

en elev vill få undervisning (det finns alltså inget krav på fem
elever)

•

det finns en lämplig lärare.

Källa: 10 kap 7§, 11kap 10§, 12kap 7§ och 13kap 7§ skollagen och 5kap 7, 9-13§§
skolförordningen
För att ansöka om modersmålsundervisning fyll i blankett på vår hemsida
www.solvesborg.se eller kontakta skolan för en pappersblankett.

Hantering av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden bun@solvesborg.se är ansvarig för
behandlingen av de personuppgifter som du lämnar på denna blankett. Din
ansökan diarieförs och arkiveras på Barn och utbildningskontoret och
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Sölvesborgs kommun

lämnas efter 5 år till kommunarkivet. Kommunens samordnare kommer att
behandla dina personuppgifter vid handläggning av skolplacering i
grundskola. Barn- och utbildningsnämnden har laglig rätt att behandla dina
personuppgifter för att kunna erbjuda undervisning 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 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) https://www.imy.se/ .
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