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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

Lähetä tai toimita hakemus lapsesi kouluun. Lisätietoa on tämän lomakkeen kääntöpuolella.

Ansökan om modersmålsundervisning  
årskurserna 1–9
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Äidinkielenopetus
Lapsella voi olla oikeus äidinkielenopetukseen. Äidinkielenopetusta annetaan lapsille, jotka puhuvat  
kotonaan jotakin muuta kieltä kuin ruotsia.  
 
Ne lapset, jotka puhuvat kotonaan jotakin muuta kieltä kuin ruotsia, voivat saada äidinkielenopetusta  
koulussa 1. vuosikurssista alkaen. Oppilaalle on tarjottava äidinkielenopetusta, jos toisen tai molempien  
huoltajien äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, jos oppilas käyttää kyseistä kieltä päivittäiseen kanssakäymi-
seen kodissaan ja jos hänellä on perustiedot kyseisessä kielessä.

Äidinkielenopetus kansallisissa vähemmistökielissä

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset, saamelaiset ja 
romanit. Kansallisia vähemmistökieliä ovat jiddiš, suomi, meänkieli, saame (eri varieteetit) ja romani chib  
(eri varieteetit).  

Kansalliseen vähemmistöön kuuluvilla oppilailla on laajennettu oikeus äidinkielenopetukseen 1. vuosikurs-
sista alkaen, vaikka kieltä ei käytettäisikään kodissa päivittäiseen kanssakäymiseen. Oppilaalla ei myöskään 
tarvitse olla perustietoja kyseisessä kielessä. 

Ulkomailta tulleille romanioppilaille voidaan antaa äidinkielenopetusta kahdessa kielessä, jos siihen on  
erityisiä syitä.

Rehtori päättää onko lapsellasi oikeus äidinkielenopetukseen
Lapsesi koulun rehtori päättää, onko lapsellasi oikeus äidinkielenopetukseen. Oppilaan esitiedot äidinkielessä 
saatetaan kartoittaa päätöksen tekemisen tueksi. Kansallisilla vähemmistöillä on aina oikeus äidinkielenope-
tukseen, mutta kartoitus saattaa siitä huolimatta olla tarpeen, jotta oppilaan kielitaso äidinkielessä saataisiin 
selvitettyä.

Tietoa asiasta myös Kielikeskuksen kotisivulla: www.goteborg.se/sprakcentrum
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