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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

Skicka eller lämna ansökan till den skola där barnet går.  
Mer information på baksidan av denna blankett.

Ansökan om modersmålsundervisning  
som språkval

linbra0110
Anteckning
Översättning saknades av dessa meningar
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E dejaki šib sar šib ako alomos
Ande školake maj puzni berš šaj avel čire glati pravo te sičon penki šib sar jekh xalojipen ando språkval. čiri 
škola šaj del tut informacija pa save šiba šaj xalosares.
Te biril tjiro glati te xalosarel te sičol peski šib site biril te perel kodol mangajimata so mangel e škola.

E Nationalni minoritetongi šiba sar chiri šib si te biris mindig te xalosares 
E Nationalni minoritetongi šiba ande školi kado si jhek pravo kaj si ande rama pa nationalni minoritetura. Te 
shičos čiri šib shaj vi sichos avral kodi vrama kaj si tut ande škola te mangel e familija te xalosaresa te sichos 
jhek anda e kavera moderni šiba kaj šaj xalosares ando språkval.

E nacijonalni šba si e jiddisch, finska, meänkieli, samiska (kaver varietetora) vaj romani šib (kaver varietetora).

O Rektoro e školako lel e decizija te si chire glati pravo te sičol peski šib ande rama pa o pravo språkval

Informatcije si ko Språkcentrum webb : www.goteborg.se/sprakcentrum
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