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Information om
modersmålsundervisning
Haparanda stad erbjuder modersmålsundervisning i åk 1-9 och i gymnasieskolan.
Syftet med modersmålsundervisningen är att utveckla elevens kunskaper i språket.

Rätten till modersmålsundervisning
En elev i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet kan få undervisning i annat modersmål
än svenska från och med årkurs 1 om:
•
•
•
•
•

en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
eleven använder språket dagligen i hemmet
eleven har grundläggande kunskaper i språket
minst fem elever önskar undervisning i språket
det finns en lämplig lärare.

Elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska har rätt till
modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Eleven har rätt till modersmålsundervisning i ett språk. En romsk elev som kommer från
utlandet har dock rätt till modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk
En elev i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet har en utökad rätt till
modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Nationella minoritetsspråk är finska,
meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Kraven på daglig användning av språket i
hemmet och grundläggande kunskaper i språket gäller inte för nationella minoritetsspråk.
Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk om
en elev begär det och det finns en lämplig lärare. För närvarande anordnar Haparanda stad
undervisning i finska.

Hur organiseras undervisning av modersmål?
Undervisning i modersmål anordnas i åk 1-9 oftast utanför timplanebunden undervisningstid,
vilket innebär undervisning efter skoltiden. Haparanda stad erbjuder också undervisning av
nationella minoritetsspråk inom språkvalet i åk 6-9 om det finns elever som begär det och det
finns en lämplig lärare.
Rektor beslutar om organisationen av modersmålsundervisningen enligt gällande skollag och
förordningar.
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Ansöka om modersmålsundervisning
Vårdnadshavare ansöker modersmålsundervisning för en elev i grundskolan och
grundsärskolan. Eleven ansöker modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Blanketten för
ansökan kan hämtas från skolan som eleven går på. Ansökan lämnas in till skolan. Det är
rektorn som beslutar om eleven uppfyller villkoren.
En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande, men platsen kan när som helst
sägas upp.

Säga upp plats på modersmålsundervisning
Om tiden och platsen för undervisningen inte fungerar måste platsen sägas upp. Platsen kan
sägas upp genom att fylla i en uppsägningsblankett. Blanketten ska sedan lämnas in på
elevens skola.

Hur organiseras undervisning av modersmål?
Undervisning i modersmål anordnas i åk 1-9 oftast utanför timplanebunden undervisningstid,
vilket innebär undervisning efter skoltiden. Haparanda stad erbjuder också undervisning av
nationella minoritetsspråk inom språkvalet i åk 6-9 om det finns elever som begär det och det
finns en lämplig lärare.
Rektor beslutar om organisationen av modersmålsundervisningen enligt gällande skollag och
förordningar.
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