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Undervisning i modersmål i grundskolan, information till
elever och föräldrar
Modersmål
•

•
•

Modersmål är ett frivilligt ämne med egen kursplan och betygsätts som
andra ämnen utifrån kunskapskrav som anges i Läroplan för
grundskolan/grundsärskolan (Lgr11) och
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.(GY11)
Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i skollagen.
Ett utvecklat modersmål ger bra förutsättningar för att lära sig svenska och
andra ämnen.

Vem kan läsa modersmål (kriterier)?
•

Elever som går i grundskolan/grundsärskolan eller på
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.

•

Elever där minst en av vårdnadshavarna har ett annat modersmål än
svenska.

•

Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.(För minoritetsspråk1
samt adoptivbarn gäller inte detta).

•

Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
(Nybörjarundervisning anordnas inte).
Eleven önskar få modersmålsundervisning.

•

1

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska
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Hur går det till?
•

Vårdnadshavaren fyller i ansökningsblanketten på varberg.se och intygar
att eleven uppfyller kriterierna för att kunna erhålla
modersmålsundervisning.

•

För elever som ska börja på gymnasiet gäller digital ansökan i samband
med valet till gymnasiet i årskurs 9.

•

Ansökan görs inför varje läsår.

•

Ansökan som görs är bindande och närvaro gäller som vid övrig
undervisning i skolan. Vi förväntar oss att elever som anmält sig till
modersmålsundervisningen fortsätter sin utbildning i modersmål.

•

Modersmålsundervisning kan inte ges i mer än ett språk för eleven.

•

Besked om tid och plats för undervisningen får du av modersmålsläraren
strax efter terminsstart. Kan inte undervisningen starta kommer beskedet
till dig som vårdnadshavare. Beskedet kan komma som brev,
telefonsamtal eller e-post.

•

Önskar eleven avsluta sin modersmålsundervisning sägs platsen upp utav
vårdnadshavaren via e-post till rektorn för
modersmål: anne.mattisson.eriksoo@varberg.se

Förutsättningar
•

•

Minst fem elever som önskar undervisning i samma språk krävs inom
kommunen för att undervisning ska organiseras. Andra regler gäller för
minoritetsspråk.
För att skapa grupper om minst fem elever anordnas samläsning med elever
från flera skolor och olika åldrar. Undervisningen sker på en skola där
gruppen samlas. Detta ska ske med hänsyn till skolans tillsynsansvar, barnens
mognad samt avstånden mellan elevens skola och platsen för
modersmålsundervisningen.

3 (3)
Dnr:

•
•

Under förutsättning att lämplig lärare kan anställas startar
modersmålsundervisningen.
Undervisningen sker på icke timplanebunden tid (=utanför elevens vanliga
schema)

Anne Eriksoo, chef
Enhet Nyanlända & Modersmål
Tel. 070-528 88 93
anne.mattisson.eriksoo@varberg.se
Christina Lindeberg, administratör
Enhet Nyanlända & Modersmål
Peder Skrivares skola, hus 1, sektor 1
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg
Tel. 070-830 83 46
christina.lindeberg@varberg.se

