Ansökan om modersmål

För att få delta i modersmålsundervisning ska modersmålet vara ett dagligt umgängesspråk för
eleven i hemmet och eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
Undervisningen ordnas i grupper av minst 5 elever där vi har modersmålslärare. Undervisningen
schemaläggs utanför ordinarie timplan, som elevens val, skolans val eller som språkval.
Om det är nödvändigt förläggs undervisningen i en annan skola, dels för att uppfylla kraven på minst
5 elever/elevgrupp och dels för att uppnå bättre undervisningskvalitet.

Var god och lämna svarsblanketten till skolan även om ni skulle tacka nej till
modersmålsundervisning!
Elevens namn

Personnummer

Skola kommande läsår

Klass kommande läsår

Ja, vi önskar undervisning i modersmål.

Vilket språk?

Nej, vi önskar inte undervisning i modersmål.
Vilket eller vilka språk talar barnet/eleven med sina föräldrar?
Modersmålsundervisning kan inte alltid anordnas på elevens egen skola. Kan ni tänka er att eleven
deltar om undervisningen anordnas på annan skola?
Ja

Nej

Datum
Vårdnadshavarens underskrift

Elevens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun och
användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att
bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15
GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Borgholms kommun.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.

