Modersmålsenheten
ANSÖKAN OM UNDERVISNING I MODERSMÅL
Enligt grundskoleförordningen ska en elev, förutsatt att lämplig lärare finns att tillgå, få
undervisning i sitt modersmål om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk
än svenska som sitt modersmål och använder språket i sitt umgänge med eleven som elevens
dagliga umgängesspråk, förutsatt vidare att:
•
•

eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
eleven behöver och önskar få sådan undervisning

Undervisningen i modersmålet anordnas utanför timplanebunden tid men kan även ges som
elevens val, skolans val eller som språkval. Lägsta antal för start av språkgrupp är 5 elever med
undantag för minoritetsspråk. Undervisningen kan förläggas på annan skola.
Ansökan lämnas senast 15 juni för att ha platsgaranti inför höstterminen. Därefter tas
elever in löpande om det finns plats i existerande grupper.
Elevens förnamn:

Elevens efternamn:

Födelsedatum (ÅÅMMDD):

Modersmål som önskas få undervisning i

Skola:

Nuvarande klass:

Adress:

Information om personuppgiftsbehandling
Modersmålsenheten samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar genom blanketten
"Ansökan om undervisning i modersmål" (behandling som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, personnummer, adress,
telefonnummer och e-post.
De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vår plattform samt ärendesystemet Procapita.
Dina personuppgifter kommer hanteras av Utbildningsnämnden.

Modersmålsenheten

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig
för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på
vellinge.kommun@vellinge.se.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på www.vellinge.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Vellinge kommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller
040-42 50 00.

Vårdnadshavare 1:

Vårdnadshavare 2:

Förnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Efternamn:

Telefon:

Telefon:

E-post

E-post

Adress:

Adress:

Vårdnadshavare 1 underskrift

Vårdnadshavare 2 underskrift

Datum:

Datum:

Ansökan ska skickas via post till Modersmålsenheten:
Sundsgymnasiet
Gunilla Zaar
Modersmålsenheten
Box 23
235 36 Vellinge

