Modersmålsundervisning läsår 2021/2022
Grundskolan
Utbildningsförvaltningen

Vill du att ditt barn ska ha modersmålsundervisning?
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjuds
modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.
(Skollagen 10 kap 7§).
Modersmålsundervisningen får inte omfatta mer än ett språk för en elev.
Adoptivbarn kan också erbjudas modersmålsundervisning.
(Skolförordningen 5 kap. 7 §)
Undervisningen är frivillig och sker oftast utanför skoltid. Minimiantalet för att det ska
bildas en modersmålsgrupp är fem elever och att det finns en lämplig lärare att tillgå.
Fyll i denna blankett och återlämna den till modersmålsläraren eller elevens mentor
som skickar ifylld blankett vidare till Elmeskolan, Östra Esplanaden 15, 343 31 Älmhult.
Om du har möjlighet så kan du även ansöka om modersmålsundervisning genom
Älmhults kommuns hemsida: https://etjanst.almhult.se/oversikt/overview/45.
Ansökningar genom e-tjänsten är att föredra.
Elevens namn:
Personnummer:
Skola:

Klass
läsår20/21:

Vårdnadshavares
telefonnummer:
Språk:

Antal tidigare år med
modersmålsundervisning: ____________

Vårdnadshavare 1 underskrift

Vårdnadshavare 2 underskrift

Vårdnadshavares e-post: _________________________________________________
Blanketten gäller från 2020-05-26
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Information om personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen
Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig, så som namn, personnummer,
adress, påstigningsplats, skäl för skolskjuts, skola, klass, samt kontaktuppgifter som telefon
och e-post. Eftersom syftet med behandlingen är att behandla ansökan och anordna
skolskjuts, är det nödvändigt att ha tillgång till dessa uppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse enligt
Skollagen.
Dina uppgifter kommer att sparas så länge de är aktuella, men ansökningar och beslut vid
växelvis boende samt dispensansökningar och beslut i enskilda fall kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas delas med skolskjutsentreprenörer, övriga på turlistan
och de personuppgiftsbiträden utbildningsnämnden använder för att kunna utföra nämndens
tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar
i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer information om
Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att
kontakta utbildningsförvaltningen på epost utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 –
550 00.
Du kan också kontakta utbildningsnämndens dataskyddsombud på epost
dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.
Om du anser att utbildningsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt
enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.
Mer information om Dataskyddsförordningen finns på: Kommunens webbplats
www.almhult.se/gdpr
Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se/
Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens handläggare dataskyddsförordningen:
www.almhult.se/gdpr.utbildning
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