
ANSÖKAN 
om modersmålsundervisning

Sida

1(1)

Skickas till:

Hallsbergs kommun
Bildningsförvaltningen
Områdeskontoret Stocksätterskolan
694 80 Hallsberg

Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, tanke- och personlighetsutveckling. Det är ett 
medel för kommunikation, för att utveckla människans identitet och hennes förmåga att lära, men också nyckeln 
till det kulturella arvet. Undervisningen skall främja elevernas utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel 
kulturell identitet. Enligt skollagen 10 kap7§, har barn som har ett annat umgängesspråk i hemmen än svenska 
rätt till modersmålsundervisning/modersmålsträning om modersmålslärare kan anskaffas och villkoren i övrigt 
uppfylles. Eleven kan även, vid behov få studiehandledning på sitt modersmål i olika ämnen. 

Önskas ytterligare information, kontakta modersmålsansvarig i Hallsbergs kommun.

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer bildningsnämnden behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Uppgifter om barnet/eleven

För- och efternamn Personnummer

Adress Postnummer och ort

Nuvarande förskola/skola Avdelning/årskurs

Modersmål
Modersmål som eleven önskar få undervisning i/modersmålsstöd i förskola

Upplysning som ni anser är viktig för skolan att veta om med anledning av denna ansökan

Denna ansökan gäller tills vidare. Det innebär att eleven inte behöver anmälas på nytt varje läsår.
Ort och datum Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande Namnförtydligande

Telefon dagtid Telefon dagtid

Hallsbergs kommun
Hemsida

www.hallsberg.se
E-post

bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Organisationsnr

212000-1926
Postadress

694 80 Hallsberg
Besöksadress

Västra Storgatan 14
Telefon

0582-68 50 00 vx
Fax

0582-68 53 46
Bankgiro

577-3338

Vi talar språket hemma

Vi talar INTE språket hemma
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Bildningsförvaltningen 
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