
Modersmålsundervisning 

Vi vill att… 

_____________________________ 
(barnets namn)  

_____________________________ 
(personnummer)  

Förskola: ________________________________ 

Avdelning: ____________________ 

skall delta i modersmålsundervisning i 

……………………………………………………………….(språk) 

(När det gäller samiska vill vi att ni anger vilken dialekt/varietet ni helst vill läsa.) 

Datum: 20……-…........-…….... 

___________________________   _________________________________ 

Underskrift vårdnadshavare      Underskrift vårdnadshavare  

_____________________________________________________ 

Adress  

___________________ 

Telefon  

Inlämnas till förskolan senast den 30/6 2013. 

*********************************************  

OBS! Anmälan är bindande och gäller ett år i taget, om inte vårdnadshavare 

skriftligt meddelar att modersmålsundervisningen skall upphöra innan dess.  

Modersmålsundervisning 

Arjeplogs förskola 

Läsåret 2014/15 



 

TILL VÅRDNADSHAVARE  
 

 

Modersmål i förskolan 

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska 

får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. 

Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för att  

förskolan ges förutsättningar att uppfylla skollagen och läroplanens mål. 

 

Rätt till modersmålsundervisning  
Barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat umgängesspråk än 

svenska, kan ansöka om att få modersmålsundervisning. För att 

undervisningen ska anordnas krävs att minst fem barn valt att läsa språket 

samt att personal finns att tillgå.  

 

För modersmålsundervisning i minoritetsspråken, samiska, finska, 

tornedalsfinska, romani eller jiddisch krävs ej att språket används hemma, 

och det finns inte heller något krav på antalet deltagare.  

 

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

 

Organisation  
Undervisning i modersmål är frivillig. Undervisningen arrangeras 

åldersblandat. Målsättningen är att undervisningen sker på förskolan, men i 

enstaka fall kan barnet behöva förflytta sig till annan skola i kommunen 

eller få undervisning via nätverk.  

 

Modersmålsläraren har en nära kontakt med Er som vårdnadshavare och Ni 

får kontinuerliga avstämningar för hur det går för Ert barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade länkar 

Tema modersmål: 
http://modersmal.skolverket.se/index.php 

Om minoritetsspråkslagarna och kommunens handlingsprogram: 
http://www.arjeplog.se/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=196 

 

Mer information och kontakt  
Förskolechef Mona Svensson 

mona.svensson@arjeplog.se  

Tel nr 0961 - 141 72 

 

Anmälan  
På baksidan av denna folder finner Ni en anmälningsblankett som Ni fyller 

i och lämnar till Ert barns förskola senast 5/6 2013. 
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