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Riktlinjer för modersmål i grundskola,
grundsärskola och gymnasieskola
Ditt barn har rätt till undervisning i sitt första språk, modersmålet när det går
i grundskolan/grundsärskolan och gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.
Endast ett språk kan läsas som modersmål. Modersmålsundervisningen är
frivillig och avgiftsfri. Vi förväntar oss att ditt barn vill komma till
modersmålsundervisningen och delta i sina studier för att nå så goda resultat
som möjligt. Modersmålsundervisningen ges utanför elevens ordinarie
skolschema.
Andra önskemål om språkundervisning kan inte tillgodoses.
Modersmålslärarna arbetar med sina elever mot de mål som finns enligt
läroplaner och kursplaner för grund- och gymnasieskola som gäller i hela
Sverige. (LGR 11, GY11 och Läroplan för grundsärskolan)
Undervisningen sker i grupp en gång per vecka och lektionen är 40-60
minuter. Modersmålsundervisningen börjar 2-3 veckor efter skolstart.
Vårdnadshavaren ansvarar själv för, och bekostar elevens resor till och från
modersmålsundervisningen.

Krav för modersmålsundervisning
För att få modersmålsundervisning krävs det att:
•

Du som vårdnadshavare vill att ditt barn får undervisningen.

•

Minst en vårdnadshavare använder språket dagligen samt att det är
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

•

Eleven har grundläggande kunskaper i språket gällande för
grundskolan och grundsärskolan.

•

Eleven har goda kunskaper i språket gällande för gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

Med grundläggande/goda kunskaper menas att elevens språkliga färdigheter
möjliggör för hen att klara av kunskapskraven muntligt och skriftligt inom
ramen för undervisning i åk 6 och åk 9 eller gymnasienivå. För antagning till
gymnasiekursen krävs godkänt betyg i ämnet modersmål eller motsvarande
kunskaper. Eleven testas av modersmålsläraren innan ansökan beviljas.
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Vårdnadshavaren meddelas via brev om eleven är antagen till
modersmålsundervisningen.
Rektor beslutar om elevs modersmålsundervisning. Den enskilda
modersmålsläraren kan inte fatta ett sådant beslut.
Betyg ges i ämnet från årskurs 6 och sedan varje termin.
För grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever gäller samma regler.

Följande villkor måste uppfyllas för att få
modersmålsundervisning:

Alla kriterierna ska vara uppfyllda.
•

Eleven i grundskolan ska ha grundläggande kunskaper i
modersmålet. Elev i gymnasieskolan ska ha goda kunskaper i
språket. Modersmålsläraren bedömer kunskaperna vid ett första
tillfälle. Eleven får inte fortsätta om de grundläggande/goda
kunskaperna är otillräckliga.

•

Det måste finnas behörig eller lämplig lärare att tillgå.

•

Det måste vara minst fem elever i samma språk som önskar
undervisning.

•

För en elev som har börjat i modersmålsundervisningen är
deltagandet obligatoriskt.

Ansökan om eller avanmälan av
modersmålsundervisning
Använd blanketterna för ansökan om eller avanmälan för
modersmålsundervisning.
Skicka blanketten till:
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen, Box 201, 776 28 HEDEMORA
Datum för ansökan är senast 1 juni till kommande hösttermin, senast
1 december till kommande vårtermin.
Har du anmält ditt barn till modersmålsundervisning en gång under skolåren
1-6 behöver du inte göra det igen till nästa läsår.
Om ditt barn vill fortsätta med modersmålsundervisning när det börjar i åk 7
och/eller på gymnasiet anmäler ni det senast den 1 juni.
Besked om tid och plats för undervisningen får elev och vårdnadshavare
strax efter terminsstart.
Ansökningar som kommer in efter sista anmälningsdatum sparas och
behandlas inför kommande termin.

