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Allmänna uppgifter
Barnets/elevens namn                                                                                     Personnummer

Gatuadress (barnets folkbokföringsadress)                                                                     
                                                                                      

Postnummer Postort

Skola Klass

Vårdnadshavarens namn Personnummer Telefon

E-postadress

Barnets/Elevens modersmål

Talas detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen? (Gäller inte nationella minoritetsspråk)                   Ja                     Nej

Om barnets modersmål är teckenspråk: Används detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen?             Ja                     Nej

Nationella minoritetsspråk

  Romani chib   Samiska

 Finska Lovari/Kelderash Lulesamiska

 Jiddisch Arli/Gurbeti Nordsamiska

 Meänkieli Resanderomani Sydsamiska

Kale

Annan varietet av nationellt minoritetsspråk:

Vårdnadshavarens underskrift

Datum (åååå-mm-dd) Namnteckning 

Datum (åååå-mm-dd) Namnteckning

 

Ansökan om modersmålsundervisning  
som språkval

Jiddish

.שיקן ָאדער פָארלייגן די ַאּפלַאקיישַאן צו די שולע ווּו די קינד גייט

מער אינֿפָארמַאציע אויף די צוריק פון דעם פָאר
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Jiddish

געבוירן שּפרַאך ווי ַא ברירה פון שּפרַאך
אין די בריוו גרַאדעס פון עלעמענטַאר שולן, דיין קינד קען זיין בארעכטיגט צו מוטער-

שּפרַאך בילדונג ווי ַא טייל פון זייער שּפרַאך ברירה. דיין שולע גיט אינֿפָארמַאציע 
וועגן ווָאס שפרַאכן איר קענען קליַיבן פון

אויב דיין קינד מקיים די באדערפענישן פון די מוטער מוטער-שּפרַאך לערנען, דער 
ּתלמיד קען לייענען זיין מוטער-מוטער שּפרַאך ווי ַא שּפרַאך ברירה

נאציאנאלע מינָאריטעט שפראכן ווי מוטער-שּפרַאך אין דעם קָאנטעקסט פון שּפרַאך 
סעלעקציע

די נאציאנאלע מינָאריטעט שפראכן זָאל שטענדיק זיין געֿפינט ווי ַא שּפרַאך ברירה. 
געבוירן שּפרַאך לערנען אין ַא נאציאנאלע מינָאריטעט שּפרַאך קענען אויך זיין 

פארגעקומען ַארויס די סקעדזשולד צייט אויב דער תלמיד און דער פָאטער וועלן נוצן 
די שּפרַאך ברירה צו לערנען אין איינע פון די מָאדערנע שפראכן

די נאציאנאלע מינאריטעט

די שפראכן זענען יידיש, פיניש, )פארשידענע ווערייַאטיז( און רומעניש טשיב 
)פַארשידענע ווערייַאטיז

דער הויּפט פון דער שולע דיסיידז צי דיין קינד האט די רעכט צו דערציונג פון די 
מוטער-שּפרַאך אין די רַאם פון סעלעקציע פון שּפרַאך

עס איז דער הויפט פון דיין שולע ווָאס בַאשליסט צי דיין קינד איז בארעכטיגט צו 
דערציונג פון מוטער מוטער שּפרַאך אין די רַאם פון שּפרַאך סעלעקציע 

אינֿפָארמַאציע איז אויך בארעכטיגט אויף דער וועבזייטל שּפרַאך צענטער

www.goteborg.se/sprakcentrum
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