
Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasiet 
Språk Vårdnadshavares namn och adress 

Elevens namn (stryk under tilltalsnamn) 

Personnummer

Skola

Klass Vårdnadshavares telefonnummer 

Kontaktperson på skolan (namn, telefon, e-post) 

Vårdnadshavares underskrift:____________________________________ 

Rektors underskrift:________________________________________ 

Datum:_________________ 

Ansökan lämnas till skolan som skickar den till modersmål Jägaregatan 1. 

Svar delges inom 6 veckor till vårdnadshavare och skola. Om möjlighet finns att erbjuda undervisning för eleven 
kontaktar modersmålslärare elev. Förslag på tid görs upp utifrån modersmålslärarens schema och 
klassens/skolans tider.   

Om eleven har modersmålsundervisning behöver ingen ny ansökan skickas in så länge som eleven går på 
gymnasiet i Ulricehamns kommun. Ej beviljad ansökan ligger kvar i två år. Därefter måste vårdnadshavaren 
lämna in en ny ansökan om man vill stå kvar på listan för önskat modersmål. 

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och eleve n har 
goda kunskaper i språket (SFS 2010:800, kap 15 § 19).  

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning endast om det finns lämplig lärare och om det är 
minst fem elever som önskar undervisning i detta språk.  

Ifylles av rektor för modersmål: 

Beviljas □ från:______________________ Lärare:_________________________  

Tid meddelas av läraren. 

Avslag □ orsak  

 Saknas lämplig lärare (Lack of suitable teachers) 

Uppfyller ej kraven på dagligt användande av modersmålet  (Do not meet the 

  requirements of daily use of the mother tongue)      

 Ej tillräckligt många elever i kommunen (Not enough students) 

Rektor för  modersmål underskrift:________________________________ 

Datum:______________________ 

Vid frågor kontakta rektor för m odersmål på 0321-595440 eller 0766435440   

TELEFON  0321-59 50 00 (vx)  E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Jägaregatan 1   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun
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