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Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Ansökan om modersmål
Elev
Modersmål/
Förnamn/

Efternamn/

Personnummer/

Skola/

Klass/

Vårdnadshavare Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare
Namn/

Namn

Adress/

Adress

Postadress/

Postadress

E-post/

E-post

Telefon/

Telefon

Ort/
Underskrift vårdnadshavare/

Datum/

Ort

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som
modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få
undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om
1.
eleven har grundläggande kunskaper i språket och
2.
eleven önskar få sådan undervisning.
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om
det finns lämpliga lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.
Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har utökad rätt till
modersmålsundervisning. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska.
Modersmålsundervisningen anordnas utanför timplanenebunden tid och/eller som elevens
val, från och med årskurs 1. (Grundskoleförordningen 2 kap. 9-11, 13§)
Då Fagersta Kommun är ett finskt förvaltningsområde kommer vi att erbjuda
modersmålsundervisning i finska från förskoleklass.
För att få undervisning från läsårsstart skall ansökan vara inlämnad till klasslärare/mentor
eller skolans expedition senast 31 maj 2019
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Information om behandlingen av personuppgifter
Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera er ansökan om
modersmål i grundskolan Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen.
Personuppgifter hämtas in från Skatteverket i samband med ansökan. De personuppgifter som vi
behandlar är förnamn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ert barns förnamn,
efternamn, personnummer, skola, klass och modersmål i de fall ni gör en ansökan i egenskap av
vårdnadshavare. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna skyddas
genom autentisering och kryptering.
Dina personuppgifter sparas enligt gällande arkivlagsstiftning. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar
gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsoch sekretesslagen och Arkivlagen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du
begära rättelse hos kommunen.
Personuppgiftsansvariga myndigheter:
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Utbildnings- och fritidsnämnden samt Överförmyndarnämnden.
Dataskyddsombud: DSO@fagersta.se

