
 

 

 

 

 

 

Språkutvecklingscentrum  Modersmålsenheten  

Information om modersmålsundervisning  

Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium  

Rätt till modersmålsundervisning har alla elever för vilka ett annat språk än svenska utgör 

elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om grundläggande kunskaper finns. Detta 

förutsätter i regel att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen 

använder detta i sitt umgänge med barnet. Adopterade barn som har ett annat språk än 

svenska samt de nationella minoritetsspråken har också rätt till modersmålsundervisning 

även om språket inte talas dagligen i hemmet. En kommun är skyldig att anordna 

modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola om antalet elever är minst fem 

och om det finns lämplig lärare. Detta gäller dock inte när en elev pratar något av de 

nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa 

elever har rätt till undervisning även om antalet anmälda elever understiger 5.  

  

Modersmålsundervisning i Eslövs kommun  

Undervisningen i modersmål anordnas utanför skoltid och kan äga rum på annan skola i 

kommunen än på elevens vanliga skola. Man kan läsa modersmål åk 1-9. Det är rektorn 

som tar beslut om eleven har rätt till modersmålsundervisning eller inte. Eleven har endast 

rätt att undervisas i ett språk även om föräldrarna pratar olika språk i hemmet med eleven. 

Undantag är romska elever som kommer från utlandet den har rätt till två språk.  

Som vårdnadshavare anmäler du ditt barn till modersmål. Du kan få en blankett på skolan 

eller hämta en på www.eslov.se som du sedan lämnar eller mailar till respektive rektor. Alla 

ansökningar till modersmål ska skrivas under av rektor. Sedan skickar skolan anmälningen 

till Språkutvecklingscentrum,  

Modersmålsenheten på: Verksdatsvägen 1, 241 38 Eslöv  

Beslut om rätt till modersmålsundervisning är preliminär. Inom två månader efter att eleven 

börjat kommer vårdnadshavare att få nytt besked av rektor om eleven inte har rätt till 

modersmålsundervisning utifrån kravet att eleven måste ha grundläggande kunskaper i 

modersmål. När en anmälan är godkänd kommer ditt barn att läsa modersmål till och med 

årskurs 9 och ingen ny ansökan behövs.  

Om du har anmält ditt barn till modersmål och elevantalet understiger fem eller om  

vi inte hittat lämplig lärare så blir ni informerade via mail. Ditt barn blir då placerad i kö.  

 

Om man vill avsluta modersmålsundervisningen tidigare än årskurs 9 så ska man fylla i en 

avanmäla. Blanketten kan hämtas på www.eslov.se, fås av skolan eller av 

modersmålsläraren och lämnas till respektive skola eller modersmålslärare. Skulle ni flytta 

ifrån kommunen så avanmäler ni er samtidigt som ni lämnar in utflyttning papper till er skola.  

Är du nyinflyttad i kommunen lämnar du in ansökan i samband med skolstart. Det är 

frivilligt att läsa modersmål men när du anmält ditt barn blir det obligatorisk närvaro. 

Modersmål är ett ämne som alla andra och betyg ges vid samma tillfälle som andra ämne. 

Ansökan är bindande.  

  

  



 

  

  
Språkutvecklingscentrum   Modersmålsenheten  

  

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan  

  

Ifylld blankett lämnas till expeditionen på barnets skola.  

  

 
  

  

Skolans namn   Klass   

Mentors kontaktuppgifter    

Rektors underskrift   Datum   

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

Barnets efternamn   

  

Barnets förnamn   

Personnummer   

  

Telefonnummer   

Adress   

  

Postadress   

Eleven önskar modersmålsundervisning i följande språk  endast ett språk ( )   

  

  

Vårdnadshavare underskrift   

  
Vårdnadshavare underskrift   

Vårdnadshavares e - postadress                     Vårdnadshavarens teleonnummer   

Vårdnadshavares e - postadress                     Vårdnadshavarens telefonnummer   

Datum   



  
  
  
  
  
  
  


