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Ansökan – modersmålsundervisning / modersmålsstöd 

Ett barn/ en elev (hädanefter kallad elev) som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska 
ska erbjudas modersmålsundervisning/ modersmålsstöd i detta språk, om språket är elevens dagliga   
umgänges-språk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning/ modersmålsstöd i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har annat modersmål än 
svenska. 

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning/modersmålsstöd i ett språk, endast om det finns en 
lämplig lärare samt om det finns minst fem elever som önskar undervisning i språket. Begränsningen med fem 
elever gäller inte om eleven vill studera ett nationellt minoritetsspråk. Här avses samiska, finska, meänkieli, 
romani chib och jiddisch. (Utdrag ur Skollag 2010:800 och skolförordning 2011:185) 

Åldersgräns för modersmålsundervisning i förskola
I Ystads kommun kan man ansöka om modersmål från 5 års ålder och man blir beviljad modersmål om det finns:
* En lämplig lärare i det sökta språket.
* Minst fem barn med samma språk i kommunen.
Om det finns en befintlig grupp på enheten, kan barn från 3 års ålder beviljas modersmålsundervisning i mån av plats.

Undervisningen är frivillig, men om du har anmält ditt barn tillmodersmålsundervisning/ modersmålsstöd 
måste hen delta. Avanmälan görs på särskild blankett. Ansökan måste vara oss tillhanda senast 15 september för 
höstterminen och 15 februari för vårterminen. 

Ansökan görs för hela Ystad Kommun genom att: 

1. Fylla i sida 2 av detta dokument. Det går att göra både digitalt eller för hand.

2. Skriv ut

3. Skriv under

4. Scanna sedan in ansökan och maila den till:          modersmal@ystad.se
Eller skicka den direkt till via brev till:        YSTADS KOMMUN
          att: Kultur och utbildning     
                                                                                              Nya Rådhuset Österportstorg 2
                                                                                              271 80 Ystad 

OBS! Gäller ansökan en förskoleelev så vill förskolechefen också ha en kopia på ansökan. 

  Frågor?  Maila till modersmal@ystad.se.

Senast reviderad 2017-12-20
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Senast reviderad 2017-12-20

Ansökningsformulär modersmål 

Modersmål 

Elevens namn Personnummer 

Elevens folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Skola/ förskola Klass/ grupp 

1. Vårdnadshavares namn 1. Vårdnadshavares e-postadress 1. Vårdnadshavares telefonnummer 

2. Vårdnadshavares namn 2. Vårdnadshavares e-postadress 2. Vårdnadshavares telefonnummer 

Klassföreståndare/ mentor/ förskolechefs namn 

Klassföreståndare/ mentor/ förskolechefs e-post Telefon 

Kommentarer (frivilligt) 

Underskrift vårdnadshavare 

Datum Vårdnadshavare 1:s underskrift Namnförtydligande 

Datum Vårdnadshavare 2:s underskrift Namnförtydligande 

Underskrift rektor eller förskolechef 

Datum Rektor eller förskolechef Namnförtydligande 

Fyll gärna i ansökan digitalt, skriv ut, skriv under, scanna1 sedan in ansökan och maila den till:  modersmal@ystad.se 

Alternativt via brev till: YSTADS KOMMUN
att: Kultur och utbildning
Nya Rådhuset
Österportstorg 2
271 80 Ystad

1 Har du inte en scanner men har en smartphone, finns det många appar som har scanner. 
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