Ansökan om modersmålsundervisning grundskolan och gymnasiet

För att få moderamålsundervisning gäller följande bestämmelser:
Enligt 10 kap. 7 § Skollagen ska skolan erbjuda modersmålsundervisning i ett språk till en elev som
har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska om:
1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.
En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i
elevens nationella minoritetsspråk. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om kristendomsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att
modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk om bara ett visst antal elever önskar sådan
undervisning i det språket. (SFS 2014:458)
En kommun är inte skyldig att anordna undervisning i ett hemspråk om antal elever i en
undervisningsgrupp är färre än fem. En elev har rätt att få undervisning i sitt hemspråk sammanlagt
i sju läsår under sin skoltid. ( 5 kap. 5-7-11 §§ Grundskoleförordningen)
Utifrån ovanstående text anser jag att mitt barn är berättigat till modersmålsundervisning och jag
ansöker härmed om att han/hon skall få undervisning i sitt modersmål.
Undervisningen är förlagd utanför skoltid. Beslut om modersmålsundervisning omprövas varje
läsår.
Personuppgifter
Namn:

Personnummer:

Telefon:

Adress:

Skola:

Årskurs:

Modersmål barnet önskar delta i:
Underskrift
Ort och datum:

Vårdnadshavares namn:
Namnteckning:

Beslut
Eleven har fått erbjudande om att delta i modersmålsundervisning i språket__________________:
Ja

Nej

Beslutsfattarens namnteckning
___________________________________________

GDPR
Personuppgifter får behandlas om man har en rättslig grund. Samtycke är en av de rättsliga grunderna som
återfinns i Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen ställer särskilda krav på hur ett samtycke ska vara
formulerat för att vara ett giltigt samtycke.
De personuppgifter som du anger i formuläret är viktiga för att kunna få ett relevant underlag. Vi kommer
endast att använda uppgifterna för angivna ändamål med formuläret. Vi behöver ditt samtycke för att kunna få
ett relevant och bra resultat alternativt relevant information om dig som anmälare/deltagare. Informationen
samlas in av Vårgårda kommun och personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen, Kungsgatan 45, 447 80 org.
nr. 212 000-1454.
Vi delar dina personuppgifter endast inom kommunen till de som behöver uppgifterna inom samma
ansvarsområde för att behandla innehållet i formuläret. Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart. Även
vårt personuppgiftsbiträde Sitevision AB har tillgång till dina uppgifter. De är dock bundna av biträdesavtal och
kan således inte använda uppgifterna.
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta
kommunen@vargarda.se eller 0322-60 06 00. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte
påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få
information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller
begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dso@borasregionen.se.
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina
personuppgifter på ett felaktigt sätt

