
 
 
 

 

ANMÄLAN till  
Modersmålsundervisning - grundskola 
 

Enheten för flerspråkighet 

Webb: flersprakighet.uppsala.se   Tel: 018727 20 29  Adress: Fyrisborgsgatan 2, 753 75 Uppsala 
Personuppgifter kommer att behandlas för ändamålet att administrera ansökan om modersmålsundervisning, studiehandledning, introstöd, kartläggning på modersmålet eller modersmålsstöd 
i förskola. Uppgifterna kan också behandlas för verksamhetsuppföljning och statistikändamål. Du har rätt till att få rättelse av felaktiga personuppgifter. Du har även rätt till årligt utdrag av dina 
personuppgifter enligt PUL § 26 genom skriftlig och undertecknad begäran till personuppgiftsansvarig. I din begäran skall även din folkbokföringsadress och ditt personnummer anges. 
Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden, Uppsala kommun, 753 75  UPPSALA, organisationsnummer 212000-3005, 018-727 00 00, utbildningsnamnden@uppsala.se 
 

     
 
 

Modersmålsundervisning 
Vilket/vilka språk talar ni hemma? 
      

I vilket språk önskar ni undervisning? 
      

Personuppgifter barn/elev 
Förnamn 
      

Efternamn 
      

Personnummer 
      

Skola 
      

Klass 

      

 

 

 

 

 
 
Jag intygar att ovanstående villkor enligt skollagen är uppfyllda. 

 Vårdnadshavare 1 
Förnamn och efternamn  
      

Datum Underskrift 

Vårdnadshavare 2 
Förnamn och efternamn  
      

Datum Underskrift 

 

Beställarens underskrift (IFYLLS AV SKOLAN) 
Anmälan inkom 
      

Modersmål beställt i Extens 
      

Rektors underskrift  

 

Ifylld blankett lämnas till elevens hemskola. 
 

Skollagen 
7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
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